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 31, ^11סת1נע 81. ^ס1

 עזארפ ןיא ןטפירש / רעגנאמ קיציא

 ץרפ .ל .י גאלראפ
 31 יבנלא ,ביבא־לח

 לארשיב םפדנ

 ?ע1מ16<1 1ת 181361

 גגומיטשוצ רעד טימ ןבעגעגסיורא
 לארשי ןיא טעטימאק־זיירפ רעגנאמ קיציא ןופ

 ביבא־לת ץיבלקני .א סופדב רדםנ

 ביבא־לת הברע .מ םופדב ספדנ



 ךוב םעד ןגעװ

 םאװ /׳ןטפירש ערעדנא ןוא ןטלאטשעג עטנעאנ״ יד וצ טראװכאנ ןי״יז ןיא
 ,סעשאגראמ לאומש ר״ד ןופ ץיזראפ ןרעטנוא ,טעטימאק־לבױ רעגנאמ קיציא רעד
 רעד טפור ,ראי 60 סרעטכיד םוצ 1961 ןיא קראי־ױנ ןיא ןבעגעגסיורא טאה
 ךוב סאד דיוא טרעװ יוזא .״ןטפירש־עזארפ עטלמאזעג״ :דנאב םעד ןא רבחמ

 .טאלב־רעש םענופ טי.יז רעשילגנע רעד ףיוא טנכײצאב
 ־מורא טאה יז .עלופ ןײק ןעװעג טשינ טײװ מולמאז יד זיא ןתמא רעד ןיא
 /ןטלאטשעג עטנעאנ,יד ןופ לײט ןסיורג א״ זיולב ,טבי״ירש רעגנאמ יװ ,ןעמונעג
 ןופ גנובײרשאבי־סנבעל עכעלרעדנװו יד, ןאמאר ןקסעטארג־שיטסאטנאפ םעד
 ןעייסע יד ןגעװ .״ןעײסע ײר עצנאג א ןוא תױשעמ ײװצ /אװערבא אבא לאומש
 ,רע טגאז ,ןעײסע רעקילדנעצ״ .״ץלא טשינ זיא םאד זא״ רעגנאמ טקרעמאב
 ךיז באה ךיא .ןליופ ןיא סעבאגסיוא ענעדײשראפ ןיא טקורדעג ןעװעג ןענעז
 ראלקלאפ ,רוטארעטיל ןגעװ ןעװעג ןענעז סאד .ןכוז וצ ײז טימיאב טשינ וליפא

 .״רעטאעט ןוא
 טניפעג ״ןטפירש ערעדנא ןוא ןטלאטשעג עטנעאנ״ ךוב סאד ױו ןראי ןיוש
 רעד ראפ ןופ ןעײסע רעקילדנעצ יד ןוא .קראמרעכיב ןפיוא טשינ רעמ ךיז
 רעקינײװ טשינ ,עי_ינ ןעמוקעגוצ טי״יצ רעד טימ ןענעז׳ס עכלעװ וצ ,המחלמ
 ענעדײשראפ יד רעביא ןפראװעצ ץלא ךאג ןענעז ,עקידרעירפ יד יװ עקיגאװ
 .ןענישרעד ותעשב ןענעז ײז עכלעװ ןיא ,עקירעמא ןוא עפארײא ןיא סעבאגסיוא
 :ךוב עקיטציא סאד ןבעגוצסױרא גאלראפ־ץרפ .ל .י םעד ןגיוװאב טאה סאד

 .״עזארפ ןיא ןטפירש״

* 

 ךוב סאד) ״אװרעבא אבא לאומש ןופ מובי_ירשאב־סנבעל עכעלרעדנװו יד״
 ,טראװכאנ ןטנאמרעד םעניא טביירש רעגנאמ יװ ,ןענישרעד זיא סאװ ,(ןדע־ןג ןופ
 עשראװ ןיא אזאשזב גאלראפ ןיא המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד ראפ ןכאוו עכעלטע
 עשיליופ יד טימ ןעמיאזוצ ןראװעג טעטכינראפ זיא עגאלפױא עצנאג״ ריא סאװ ןוא
 זיא ,״עקירעמא ןײק ןעגנאגרעד ןענעז ןראלפמעזקע עטלײצעג״ זיולב ןוא ״ןדיי
 םענופ קורדרעביא ןשיטאטסאטאפ א ןיא ןראװעג ןבעגעגסיורא 1976 ראי ןיא
 רימ ןבאה .ןולוח ןיא ״סאלביב״ גאלראפ םעד ךרוד 1961 ןופ ךוב רעקראי־ױנ

 .ןעמונעגני_ירא טשינ ךוב ןקיטציא ןיא גנופאש עקיזאד יד רעבירעד
 סאװ ,ןעגנופאש ערעדנא עלא ןעמוגעגני_ירא ךוב ןיא רימ ןבאה ןגעקא
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 רימ עבלעװ ,ךכאז ײר עצנאג א ןבעגעגוצ ןוא דנאב םענעי ןיא ןיירא ןענעז
 ןעװעג ןעגעז ײז עבלעװ רעביא ,םעבאגסיוא ענעדײשראפ יד ןיא ןענופעגפא ןבאה

 .ןפראװעצ
 ןענעז ײז יװ װזא ״ןטלאטשעג עטנעאנ״ 20 עלא ןעמונעגניירא ןבאה רימ

 זױלב עכלעװ ןופ ןוא 1938 ןיא עשראװ ןיא אזאשזב גאלראפ ןיא ןעגישרעד
 טסײה סאד .1961 ראי ןופ ״ןטפירש־עזארפ עטלמאזעג״ דנאב ןיא ןי״ירא ןענעז 17
 לכי״יא קיציא ,ןםינמריװ דילאװ קיזינא :ןטלאטשעג יד ןבעגעגוצ ןבאה רימ זא
 יד .ןי״ירא טשינ ךוב רעקראי־ױנ םעניא ןעגעז סאװ ,דלעפנסקא לארשי ןוא
 ־רעביא ןרעגנאמ ךרוד רעד טיול ןבעגעג רימ ןבאה ןדאפדלאג םהרבא טלאטשעג

 .1961 ןופ דנאב םעד ןיא טקורדעג ןעװעג זיא יז ױו יוזא עיםרעװ רעטעבראעג
 ןטימ השעמ יד״ ןוא ״טנױורעמוז לשרעה ןופ תױשעמ יד״) תױשעמ 2 יד
 ןעגנונאמרעד 6 יד ןבײלגסאד ,דנאב ןטנאמרעד םענופ יד ןעגעז (״סעצנאװ סצירפ
 רעד ייב״ ,״גאטסטרובעג א טעװארפ עטאט ןײמ״ ,״ײמאלאק ןיא ןראי־רעדניק״)
 ,״שטיװעקצימ םאדא טימ שינעגעגאב ןי״ימ״ ,״טעשטפאטס ןיא עבואט עבאב

 .(״ץירפ עשיליופ רענעטלעז א״ ןוא ״גנונאמרעד״
 ךאנ ןבעגעגוצ דוב רעקראי־ױנ םענופ ןעײסע 8 יד וצ רימ ןבאה ראפרעד
 ןיא) המחלמ רעד ראפ עטכעלטנפעראפ טפלעה א יװ רעמ ײז ןופ ,ןעײסע 48
 ,״טנעמאמ״ ,״טראװ סאד״ ״גנוטי״יצסקלאפ עיינ״ ,״רעטעלב עשירארעטיל״ יד
 ־ראפ ןוא ענעבירשעג טשער רעד ןוא (״געװדײש ןפיוא״ ,״רעטרעװ עטלײצעג״

 .המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד דאנ ןוא תעב עטכעלטנפע
 ןיא ןעװעג טקורדעג ןענעז ןעײסע עטצעל יד ןום לייט רעטסערג רעד
 וצ ןביוהעגנא ײז טאה רעגנאמ קיציא װו ,״רעקעװ רעד״ לאנרושז רעקראי־ױנ

 .1955 ץרעמ שדוח ןיא ןבעלטנפעראפ
 ,ןעגנולמאז ראפ ןראװעג ןבירשעג ןענעז סאװ עכלעזא ןעײסע יד ןשיװצ ןאראפ
 ןוא שטיװאלאגעם .ז דובפל) סרעטכיד ןוס סעטאד־לבױ פא ןעגעכײצ עכלעװ
 רעדיל ךוב םוצ) רעכיב וצ רעטרעװ־ריפנײרא יװ ערעדנא ןוא (רעװעקצוס םהרבא
 ,גנוטכיד רעשידיי רענרעדאמ רעד ןופ עיגאלאטנא ןא וצ ,יקסנילכישז לזײר ןופ
 רעטאעט רעשידױ רעד״ ךוב םוצ ,אפוג ןרעגנאמ ןופ ״ליפש־ךאמצאה״ םוצ

 .(״ןטלאטשעג־שמוח״ םרעזרעמ הירא וצ ,״תומחלמ־טלעװ ײװצ יד ןשיװצ

¥ 

 סרעגנאמ ןגאמראפ ײז .סעמעט עשירארעטיל ףיוא ןענעז ןעײםע עטםרעמ יד
 קיטייצבײלג ןוא גנוװש רעשירעטכיד ײז ןיא ןאראפ .ןח ןשיטעאפ ןרעדגוזאב
 ,רבחמ םענופ עיצידורע עטײרב יד םיורא ײז ןופ טליפ׳מ .קנאדעג ןופ טײקפיט
 סרעטכיד םעד .רוטארעטיל־טלעװ ןוא רעשידלי רעד ןיא טײקגדנובעגסיוא ןייז
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 רעקיניױו טשינ ןעגנופאש״עזארפ יד ןיא זדנוא טפילבראפ טפאשרעטסײמ־ךארפש
 .רעדיל ענײז ןיא יװ

 קיציא סיורא טדער ײז ןופ .קיטאמעט־ןברוזז יד ןריראב ןעייסע עכעלטע
 ,עפארטסאטאק עלאנאיצאנ רעזדנוא רעביא ףיט יוזא טבעל סאװ ,דיי רעד רעגנאמ
 ,רוטלוק ןוא רוטארעטיל רעשישטי.יד רעד ןופ רענעק רעסיורג רעד ךײלגוצ ןוא
 רע יװ) ״קלאפ־רוטלוק א ןופ ןיורק יד ןשטי_יד יד ןופ ןאטסיוא״ ליװ רעכלעװ

 .(1958 ראי ןיא םיא טימ ויװרעטניא ןא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טאה
 המחלמ רעד ראפ ךאנ טריראב בגא רעמאמ ןיוש טאה םזיצאנ עמעט יד
 ,טכאמ רעד וצ ןעמוק םרעלטיה ךאנ ךײלג ,1933 ראי ןיא — ןעלקיטרא ײװצ ןיא
 ״עפאד־אטיוא ןופ ןי_יש םי_יב ןציטאנ ,10—5—1933״ :״טנעמאמ״ רעװעשראװ ןיא
 עטעטלאשעגכיילג״ :״גנוטײצםקלאפ רעי_ינ״ רעד ןיא 1936 ןיא ןוא (ךוב ןופ 378 ׳ז)
 רענייז טרפ םעד ןיא זיא שיטסירעטקאראכ רעבא .(ךוב ןופ 384 ׳ז) ״סרעליפשױש
 ׳ז) ״דנאלשטײד ןיא סרעפעלשכאנ עני_יז ןוא מזיטימעסיטנא רעד ״ לקיטרא ןא
 ןיא וװכרא־רעגנאמ ןיא די־בתכ ןיא ןענופעג ןבאה רימ סאװ ,(ךוב ןופ 375
 טכעלטנפעראפ טשינ לאמ ןײק ,סיוא טעז ,זיא סאװ ןוא טעטיסרעוױנוא רעמילשורי
 ןיא םתסמ ,ןילרעב ןיא ןבירשעג טאה רעגנאמ סאװ לקיטרא םעד ןיא .ןראװעג
 טפאשהבורק א ןגעװ ןיוש רע טנא ,(טבעלעג טראד טאה רע ןעװ) 1930 ראי

 .םזיטימעסיטנא ןצראװש ןוא ןטיור םעד ןשיװצ

* 

 ןטםערג טי_יװ םעד ךוב ןיא ןעלמאזוצנינא ןעגנולעג זדנוא זיא׳ס זא ןביולג רימ
 .ןעגנופאש־עזארפ סרעגנאמ קיציא ןופ לײט

 ײב ןבעגוצנא — ןעװעג ךעלגעמ זיא סאד לפיװ ףיוא — טימאב ךיז ןבאה רימ
 .ןענישרעד זיא יז ןעװ עטאד יד ןוא עבאגסיוא רעד ןופ ןעמאנ םעד גנופאש רעדעי
 ־עג עטנעאנ״ יד ןופ עליה רעד ןופ תױתוא עטנכײצעג שירעלטסניק יד
 לעדאמ א יװ טנידעג זדנוא ןבאה ,1938 ראי ןופ עבאגסיוא רעװעשראװ /׳ןטלאטש

 רעד .ךוב ןקיטציא ןופ ןליײטפא יד ןופ ןעלטיט יד ראפ ןוא טאלב־רעש ןראפ
 עיפאק (עטרענעלקראפ) א זיא ״רעטרעװ עטלײצעג״ לײטפא ןטצעל םענופ לטיט
 .ןרעגנאמ ןופ עבאגסיוא רעשידאירעפ רעקיזאד רעד ןופ לפעק ןלעניגירא םעד ןופ

* 

 ־אב קראטש ןוא ליפאילביב םעד קגאד ןקיצראה רעזדנוא םיוא ןקירד רימ
 ןפלאהעג ךס א זדנוא טאה םאװ ,ןרעטשנגראמ םײח השמ רעלמאז־רעכיב ןטנװאה
 ־ראפ רעביא עטײרפשעצ ןעגנופאש סרעגנאמ קיציא ןעניפעגסיוא ןוא ןכוז םי_יב

 .עקירעמא ןוא עפארײא ןיא סעבאגסיוא ענעדײש
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 ןוא־ןדי־בתפ רעד ןופ ראעקעריד םעד ,בדנ יכדרמ ר״ד קנאד ןרעדנוזאב א
 ןיא קעטאילביב־טעטיסרעװינוא ןוא רעלאגאיצאנ רעד ןיא גנולײטפא־ןוױכרא
 ןאטעג ץלא עדײב ןבאוד סאװ ,רעזײװ לאפר רעטעבראטימ ןײז ךיוא יװ םילשורי
 רעײז ןיא וױכרא־רעגנאמ םעניא ןכוזכאנ סאד ןרעטכי״ילראפ וצ זדנוא ידכ

 .גנולײטפא
 ראטערקעס ,ןײטשניבור רזעילא רעבינרש םעד ןצראה ןלופ ןופ ןעקנאד רימ
 ־נעמאזוצ םי״יב תוצע עלופטרעװ עני״יז ראפ ,טעטימאק־זײרפ־רעגנאמ קיציא םענופ

 .ךוב סאד ןלעטש
 ,דלעפנעזאר םולש ראטקאדער םעד קנאד ןעמעראװ ראג א ,ןורחא ןורחא ןוא
 ןיא גנוקיטומרעד ןי״יז ראפ ,טעטימאק־זי״ירפ־רעגנאמ קיציא םעגופ רעציזראפ
 ,ןגארטעגוצ זדנוא טאה רע סאװ ףליה רעשילאראמ רעד ראפ ןוא טעברא רעזדנוא
 סיורג טפאשראפ קפס םוש ןא ןרעגנאמ קיציא טלאװ סאװ ,ךוב עקיזאד סאד ידכ

 .ןי״יש עקיטכיל יד ןעזרעד לאז ,ןגינעגראפ

 רעציױוש המלש







 טראװראפ

 דיא באה ,ךוב ןקיזאד םעד ןיא טלמאזעג ןענעז סאװ ,ןציקס יד
 .״גנוטײצסקלאפ עײנ״ רעװעשראװ רעד ןיא טכעלטנפעראפ

 ןופ ןטלאטשעג יד ןריפוצסיורא ןעוועג זיא ײברעד הנווכ ןיימ
 וצ ײז ידפי ,ןסאמ־רענעייל עטיירב יד ראפ רבע ןשירארעטיל רעזדנוא

 .רוטארעטיל רעשידיי רערעטלע רעד טימ ןענעקאב
 ןסאלשאב באה ךיא ןוא .טקיטומרעד ךימ טאה גלאפרעד רעד

 .םראפכוב ןיא ןבעגוצסיורא ״ןטלאטשעג עטנעאנ״ יד
 ,ןטלאטשעג יד לייוו ,ראפרעד ךוב סאד טסייה ״ןטלאטשעג עטנעאנ״
 קיזייא סנרפ םעד .עטנעאנ ןוא עטייװ ןענעז ,ךוב םעד ןיא ןרעטיצ סאװ
 ,עלעג ,״ןראי ףלעווצ רעטנוא סאווטע״ הלותב יד ,ןסיימריוו ךילאװ
 םעד טימ םידאפ רעכעלעטכישג־שירארעטיל רעבלעז רעד טדניבראפ
 ןשיגארט םעד ןוא יקסװאשראװ שטיװאקראמ קראמ רעטכידסקלאפ

 .רעוואשוואב ףסוי רעטכיד־רעטעברא
 ,טלייאעגוצ לסיב א זיא ךוב םענופ ןענײשרעד סאד זא ,סײװ ךיא
 רעקיצניװ טשינ ןענעז סאװ ,ןטלאטשעג ײר עצנאג א םיא ןיא ןלעפ׳ס
 ,לרעפ ףסוי יװ ,טלאטשעג אזא .ענעמונעגנײרא יד יװ ,ןגײא ןוא טנעאנ
 טשינ ןוא רע טשינ .עירעלאג־רעדליב אזא ןיא ןלעפ טשינ ראט ,לשמל
 ־יל רעשידיי רערעטלע רעד ןופ ןרוגיפ עקיטכיװ ערעדנא ייר עצנאג א

 .רוטארעט
 יד סאד זיא ,גנולמאז רעקיטציא רעד ןיא טראפ ןלעפ ייז ביוא
 ןעלקיטרא עלא יד ןענעז ,לשמל ,טא .ןעגנוגנידאב־סטעברא יד ןופ דלוש
 ןיא ןבירשעג ןיוש טרעװ המדקה יד — עשראװ ןיא ןראװעג ןבירשעג
 ןלאירעטאמ עקיטיונ עלא רדספ טשינ טאה טײקיזאלמײה יד .זיראפ
 ייס ךיז ךיא קידלושטנא עקאט ראפרעד ןוא .טנאה רעד רעטנוא
 ןקיזאד םעד ןופ סרענעײל יד ראפ ייס ,ןטלאטשעג עטהלװעב יד ראפ

 •דיב
 ״ןטלאטשעג עטנעאנ״ יד וצ ןרעקמוא ךאנ ךיז לעװ ךיא זא ,ךעלגעמ
 ןלאטסאפא קיצנאווצ יד ךיא זאל לייוורעד .הלװע יד ןטכירראפ ןוא
 .םוקילבופ ןטצעשעג ןראפ ןגיונראפ ךיז רוטארעטיל רעשידןי רעד ןופ
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 רעגנאמ קיציא

 ייס ,עביל לסיב א ייס טרעװרעד ןבאה ןכראירטאפ עקידובכב יד
 .ןטנעמסידאלפא

 ןיא עיצאזינאגרא־לוש רעשידןי רעד ךיא עמדיװ ךוב עקיזאד סאד
 סרעליש ןוא סרערעל ,סרעוט־לוש יד ראפ הנתמ ענעדײשאב א .ןליופ

 .ןלוש עכעלטלעװ־שידק יד ןופ

 .1938 יאמ ,זיראפ

 רעגנאמ קיציא
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 ץסיימריװ ךילאװ קיזייא

 סנרפ רעד ןפורעגםיוא טאה — :טםאג רעביל ןײא ראפ סאװ ,ראג עז —
 םיא ןוא חרוא םעד ןעגנאגעגנגעקטנא זיא ןוא ךילאװ קיזייא ׳ר סמראװ ןופ

 .םכילע־םולש ןעמעראװ א טקעטשעגפא
 ,עצראװש ענייז טימ ןאטעג לקניפ א שירזממ טאה גארפ ןופ רעגגיז המלש ׳ר
 ןטייװ ןופ רעדימ א ןוא ״םולש םכילע״ ןטײרב א טרעפטנעעגפא ,ןגיוא עגולק

 .לוטש א ףיוא טצעזעגקעװא ךיז געװ
 — ױ״ירא רעמיצ ןטײװצ ןיא ןגירשעגני״ירא קיזי״יא ׳ר טאה — ןעכדײרפ —
 .ןפאכרעביא םוצ סעפע גנאלרעד ןוא עז ,ןעכדײרפ ,טםאג ןביל ןײא ןבאה רימ
 ,ביל באה ךיא םאװ ,סאד טני.יפ טשינ טאה רעגניז המלש ׳ר זא ,ךאד טסײװ וד
 טדניפ ״דליש םעגעדלאג םוצ״ זיוהסטריװ ןיא .ריב טלאק טוג ןײא ךעלמענ
 ןעגניז ןעוט םאװ ,טי_יל עכעלײרפ יד ןקיװקרעד וצ םוא ,טי_יצ רעלא וצ סאד ןאמ

 .ןרעדנא םוצ טרא ןײא ןופ ןרעדגאװ ןוא
 קיזי_יא ׳ר ,ןעכדײרפ יװ ,ןעזעג דני_ירפ עדײב יד עקאט ןבאה רעטצנעפ ןכרוד
 זיוהסטריװ ןיא ןעגנאגעגני״ירא זיא יז .לעפאב םעד ןעמונראפ טאה ,יורפ סכילאװ
 ,עטלאק םאד ןוא טרעיודעג ךס ןײק טשינ טאה׳ס ןוא ״דליש םענעדלאג םוצ״

 .שיט ןפיוא ןענאטשעג זיא קנארטעג עדגאלב
 ןופ םיוש םעד טשיװעגפא ,לפוק םענופ ןאטעג פוז א טאה רעגניז המלש
 די-יא י.יב ריב טוג ןײא״ :טעװעקסאמסאפ ךיז ןוא דראב רעד ןוא סעצנאװ יד
 ,טכעלש טשינ ךיוא סע זיא גארפ ןיא זא ,טסייה סאד .קיזײא ׳ר ,ןזיײנריװ ןיא

 .״ןי-יװ ןוא ריב טוג לארעביא ןעמ טדניפ אד ,ןי_יז רעלאט רעד טכעמ
 טאה רעדעי ןוא ןרעדנא םעד רענײא טכארטאב ךיז ןבאה דני_ירפ עדײב יד
 ןרעװ ראה עצראװש יד .טרעטלעעג ךיז טאה רע זא ,ןטײװצ םעד ןא ןעזעג

 .דרעב יד ןוא פעק יד שפיה ןיוש ןרעבליז ראה עסי_יװ יד ןוא רעקיצניװ
 ,םענעי ןוא םעד ןופ טסעומשעג ןוא ריב עטלאק סאד טפוזעג ןבאה ײז
 .ןטסטנעאנ םוצ ןעװעג ײז זיא סאװ ,סעפע ףיוא ןעמוקעגפיורא ןענעז ײז זיב

 ...רעדיל ןגעװ טדערעצ ךיז ןבאה ײז
 ןעװעג ךיא ןיב — ןאטעג גאז א ךילאװ קיזי״יא טאה — גגאל טשינ —
 רעבא .רעדיל ענעדישראפ ןעגנוזעג טראד טאה ״ראנ״ ןײא ,לאמ־סנק ןײא ףיוא

 איבנ ןײא ןגעװ ,דיל־שינעטער ןײא ראװ ,ןלעפעג ןטםײממא רימ םאד דיל סאד
 פאק ןטימ ,סיורג ךילמיצ זיא איבנ ןופ טראב רעד״ .ןדנאל־ןגרעברעניה סיוא
 זיא סאװ ,דיל ךילטםעק ןײא — ״ןעסיפ ןענייז טימ סעװראב ,זיולב ראג רע טײג
 סע יװ ןבירשדאפ ךי_ילג דיל סאד באה׳כ .רעדנוזאב רימ ןוא ןלעפעג ןעמעלא
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 רעגנאמ קיציא

 זיא סע ביוא ,ןסיװ סע טכעמ ,זיא רימ ײב רבחמ רעד אד ןונ .זיא עבט ןײמ
 .ןבירשראפ קיטכיר

 ןעק רע .ןאטעג לכײמש א טאה ״דיי ךעלײרפ קיטסול רעד״ רעגניז המלש
 סעדעי ןבינרשראפ וצ ביל טאה םנרפ רעקיזאד רעד ,טײקכאװש סכילאװ קיזי״יא
 קיזײא ׳ר סאװ םאד .םיא טלעפעג׳ס ביוא ,ךיז טײטשראפ ,טרעה רע סאװ ,דיל
 .האנה םיא טוט ןדנאל־ןגרעברעניה םיוא איבנ ןגעװ דיל ןײז ןבירשראפ טאה
 ןעגנוזעגרעביא דנײרפ ןייז ראפ רע טאה ריב לפוק ןייז ןופ קידגעוט פוז א ןוא

 .דיל םאד
 טאה גנידצלא .טאלב םענעבירשראפ א ןיא טקוקעגנײרא טאה ךילאװ קיזײא
 ־ראפ וצ עבט א ןבאה ״ןראנ״ עקידגרעדנאװ יד לײװ ,טײקגטלעז א .טמיטשעג
 סע ןענעז ײז שטאכ ,םירבחמ יד ראפ ןבעגנא ךיז וליפא ןוא ,רעדיל יד ןזײרג

 .טשינ
 קיזייא זיא ,ףארטם ןטצעל םייב ןטלאהעג ןיוש טאה רעגניז המלש ׳ר זא

 :ןעגנורפשעגפיוא ךילאװ
 רימ ייב ,טשינ סע טמיטש ריה אד ,.רמלש ׳ר ,לייװ ןײלק ןײא טראװ —

 :ןבירשראפ טײטש
 ,דיל םאד טכאמעג טאה אד רעד״

 .״דײ שיראנ רעד טסײה רעד
 .״דיי ךעלײרפ רעד טםײה רעד״ זיא ךי״יא ײב ןוא

 ־סיורא ףכית טאה רע .ןםארדראפ םיא טאה טײקכעלטקניפ־טשינ עקיזאד יד
 .ןײז וצ ףראד׳ם יװ ,טכירראפ גנידצלא ןוא םירישכמ־ביירש ענײז ןעמונעג

 טביולעג לאמ א ךאנ ןוא ןטלאהני״יא טנעקעג טשינ ךיז טאה ךילאװ קיזײא
 ־ראפ טאה רע סאװ ,רעדיל עלא ןשיװצ .ןײרא למיה ןטעביז ןיא זיב דיל סאד
 עלא טימ, סקיציװ אזא ,סשירעפיטש אזא סטײװצ ןײק ןאראפ טשינ זיא ןבירש
 גנולמאז ןי״יז ןיא זא ,זיא תמא .ןשינערעהוצגא ןוא ןענײמ עגעטלאהאב ןופ ןענח
 ןופ דיל סאד רעבא ,עכעלײרפ ןוא עטסנרע ,רעדיל עגײש ךס א ןאראפ ןענעז
 טעלג א ךיז טסולג ״םלעש״ אזא .״ןח טימ םלעש ןײא״ זיא גארפ ןופ המלש ׳ר
 םעד יװ ,רעיוא ןראפ ןאט יצ א טשיג ןוא טפאשביל ראפ לפעק ןרעביא ןאט וצ

 .לטיק קיזײא ןופ דיל םענעסאלעגסיוא
 ןופ רעטרעװביול יד הניק א יװ ,ךעלקילג טלכײמשעג טאה רעגניז המלש
 טפאשביל טימ .ןײװ־רעדנוגרוב ןטלא ןטוג יװ ןעקנורטעג רע טאה דנײרפ ןײז

 .ןגיוא עצראװש ,עקידתומימת יד טימ םנרפ ןטלא םעד ףיוא טקוקעג רע טאה
 סעפע ידכ ,יוזא םתס ,ןאטעג גאז א רע טאה — דנע וצ זיא ריב סאד —
 א ךאנ ןוא שינערעהוצנא ןא יװ ןעמונעגפיוא סע טאה רעבא קיזײא ׳ר .ןגאז וצ
 םוצ״ רעביאנגעקטנא ןרעדנאװרעבירא טזומעג ןעכדײרפ עטתינולפ ןי״יז טאה לאמ

 .ריב טימ ןאק יד ןליפוצנא ידב ,״דליש םענעדלאג
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 טאה ןעכדײרפ ,ןגיװשעג עדײב ןבאה ריב עיצראפ עטײװצ יד קידנעקנירט
 טא םאװ ,טוג זיא׳ם זא ,טכארטעג טאה רעגביז המלש .רעקלא ןיא טעראפעג ךיז
 םוצ זיב טאה ,לשמל ,רע .רעדיל עלא טבײרשראפ ךילאװ קיזײא רעקיזאד רעד
 אמתסמ ״ןראנ״ ערעדנא ןוא ,ןבירשראפ טשינ ענייז ךאז ןײא ןײק גאט ןקיטגײה
 וצ ״ןדיי עכעלײרפ עקיטסול״ יד ןופ רעגײטש רעד טשינ זיא׳ס .טשינ ךיוא

 .ןעגניז וצ זיא רעגײטש רעײז .ןבײרשראפ
 יצ םיא ןגערפ י ןײנ יצ אי :טבושיעג ךיז טאה טייז ןײז ןופ ךילאװ קיזײא
 ,טא י ןבירשעגבא טאה רע סאװ ,דיל םענעגײא םעד ףיוא תוגיבמ ןגערפ טשינ
 ןטלאהראפ ךיז ןבאה רעטרעװ יד ראנ ,ןושל טימ סיחא טלאװעג ןיוש רע טאה טא

 .ןײצ יד ןשיװצ
 טימ סעפע ךיז טגאלש ךילאװ קיזײא זא ,טליפרעד טאה רעגניז המלש
 קוק א םיא ףיוא טאה רע .טשינ םיא ןגאז ןוא ןגאז סעפע םיא ליװ ,העד רעד

 :טגאזעג ןוא ןגיוא עגולק עשירזממ ענײז טימ ןאטעג
 תרמ .ןרעה וצ טײרג ךיא ןיב ןונ ,ןגאז סעפע רימ טליװ ריא עז ךיא —

 .ןרעטש טשינ להאװ זדנוא טעװ יז ,רעקלא ןיא זיא ןעכדײרפ
 םירוחב עמערא ראפ א יוזא יװ ,טלײצרעד םיא טאה ךילאװ קיזייא ןוא
 ןטכעמ ןונ .םירופ בוט־םױ ךעלײרפ רעד טײג םע״ :טדנעװעג םיא וצ ךיז ןבאה
 ,ןזײמריװ ק״ק ןיא רעגײטש רעד ןיוש זיא יוזא .״דיל־םירופ ןײא ןבאה רימ
 עמערא •ןליופ ןיא ןוא ןעמעב ןיא סלא ,תולהק עשידלי ערעדנא ןיא יװ טקנופ
 ןוא רעדיל עכעלײרפ ןעגניז ,רעזײה עשידלי יד רעביא טײצ־םירופ ןעײג םירוחב

 .טלעג סאװטע ןוא ןעקנירט ןוא ןסע ײז טיג ןעמ
 סאװ ,ןימינב־ןב ףסוי ןופ דיל־םירופ ןײש םאד ןבעג ײז טלאװעג טאה דע
 זא ,טגאזעג רעבא ןבאה ײז .רעדיל ערעדנא ענײז ןשיװצ ןבירשראפ טאה רע
 טקידנעראפ — ןונ״ .טנאק־אזײמריװ ןצנאג ןיא טנאקאב ןרעדעי ןיוש זיא דיל סאד

 .״ןבירשעג דיל־םירופ י_יג ןײא ךיא באה — ךילאװ קיזייא
 :דיל־םירופ םאד ןעגניז וצ ןביוהעגנא רע טאה טכארטעג גנאל טשינ ןוא

 ,ןלעזעג ןביל ריא ,ײמופ״
 ,םירופ טוג ןײא ךײא בעג טאג

 ,ןלעש עניימ טימ ןײרעד םוק ךיא
 .״םירוחב סגיניק םעד ןגעװ

 סרעדנוזאב ראג ,ןגיוא עטכאמעגוצ טימ טרעהעגנינא ךיז טאה רעגניז המלש
 .טראפ סע זיא גגושאררעביא ןא רעבא ,ןראװעג ןלעפעג טשינ דיל סאד םיא זיא
 ךיוא טבײרש רע ראנ ,רעלמאז א ראנ טשינ זיא םמראװ ןופ םנרפ רעד טא
 טנאה רעד טימ טעלגעג ןוא טכארטעג רע טאה — עװאקעשט .רעדיל ענעגײא

 .דראב עטרעבליזאב סאװטע ,עצראװש יד
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 רעגנאמ קיציא

 :טקרעמאב רעגניז המלש טאה ,ןעגניז טקידנעעג טא.ר דילאװ קיזייא זא
 ןטעפ ןײא ןגירק ןלעװ םירוחב יד ,ןטארעג להאװ זיא דיל־םירופ םאד —

 .ןשאלפ ײװצ־סינריפ ןוא ןשאט־ןמה וצאד ןוא ןטארב
 ןעגנוזעג םיא ןוא ןטעב דם ןײק טזאלעג טשינ דיז טאה דילאװ קיזייא
 טסײװ רעװ ,ןעגנוזעג ןוא טנעײלעג דאנ טלאװ רע ןוא ״םיליהת ןופ״ דיל א דאנ
 סאד ןוא ןײװעג ךעלרעמאי א ןםיורד ןופ טרעהעג טשיג טלאװ ןעמ ןעװ ,לפיװ

 .סעקשופ־תוממ ליצת הקדצ יד ןופ ןעגגילק
 המלש ןאטעג םורב א טאה — װושרעדנא סלא ,יהלא טבראטש ןעמ —
 רעװ ,ןסיװ רעבא ךיא טכעמ ןונ ,ןברק ןײז לארעביא טדניפ טיוט רעד — רעגניז

 ?ןבראטשעג זיא סע
 .היװל רעד ןעגנאגעגכאנ ןוא בוטש ןופ ןעגנאגעגסיורא עדײב ןענעז ײז

 ־אטעג רעסמראװ עטײרדראפ עגנע יד רעביא טפעלשעג ךיז טאה היװל יד
 םעד ראפ םיחבש טגאזעג ןוא ןעגנאגעגכאנ ןענעז רעבײװ ןוא ןדיי .ךעלסעג

 .םענעבראטשעג
 .ןעװעג זיא רענעבראטשעג רעד רעװ טסאג ןינז טלײצרעד טאה דילאװ קיזינא
 דייל ליפ טאה רע״ .סוקגאל ןנחלא ןב השמ ןאמ רעקיטכראפסטאג רעמורפ ןײא
 ,עלעגניי עכעלטסירק עטיוט סאד ןעגופעג סע ןעמ טאה ריט ןייז ראפ ,״ןטילעג
 םוצ ןוא טקיגײפעג םיא טאה ןעמ ,ןעװעג סאד זיא טײצ־חספ ראי ףניפ ראפ
 לוצינ רע זיא ןוממ ליפ ןוא סנ א ךרוד .״גנארטש םוצ״ טלײטרואראפ ףוס

 טאה גנוצ ןייז ןוא ןפיוזאב ןאטעג סגאט סענײא דיז טאה חצור רעד ,ןראװעג
 .טרעדיולפעגסיוא גנידצלא

 טײלגאב טאה סאװ ,םלוע ןכרוד ןטיגשעגכרוד דיז טאה ןײװעג ףראש א
 .היול יד

 קיזײא טאה — םענעבראטשעג םעד ןופ רעטכאט יד ,ןיילזיור זיא סאד —
 הנותח יד .ןזעװעג הנותח ריא זיא ןראי ײװצ ראפ —טסאג ןייז טרעלקעגפיוא׳ דילאװ
 ןב השמ רעזיד רעד ,טליפשעג ןבאה סעילעפאק ײװצ .גאט טכא טרעיודעג טאה
 סינטוק בײל טאה הנותח ריא ףיוא .ןאמ רעכעלגעמראפ ןײא ראװ סוקגאל ןנחלא

 .טפעה ןי״ימ ןיא ןבירשראפ ײז באה ךיא — רעדיל־הלכ עגײש ענײז ןעגנוזעג
 ןיא .דניירפ ןײז ןבענ טכארטראפ ןעגנאגעג .ןראװעג ןגיװשטנא זיא רע
 יװ טרעהעג ,רעײלש־הפוח ריא ןיא הלכ יד ,הנותח יד ןעזעג רע טאה ןױמד

 .רעדיל־הלכ עקידהעונצ טגגיז סינטוק בײל

 גנאזעג םעסיז טימ דנומ ןיימ ןפע דיא״
 ,קנאד וצ הלכ רעד ,רע וצ ןתח םעד
 .גנאל ןכאמ טשינ דיוא סע ליװ דיא

 ,ןכײלבראפ דיז טוט דלאגניג
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 ןטלאטשעג עטנעאג

 טראצ הלכ רעד ריפ לאװ
 ...״ןכײלגיטכיצ אז טזיא יז

 ןבאה ,ראװ רעד ףױא דליב־היװל סאד ןוא ןױמד ןיא דליב־הנותח םאד
 ךעלגאטײװ ןוא ףראש טליפרעד טאה רע .טרעדורעצ סנרפ ןעמורפ ,ןטוג םעד
 ןעמונעגטימ רע טאה ליפעג עקידנגאנ םאד טא ןוא ,ץלא ןופ טײקכעלגנעגראפ יד
 ןוא רעײלש־הלכ רעסײװ רעד .ןטערטפא טלאװעג טשינ טאה׳ס ,םײהא ךיז טימ
 רעכעלײרפ רעד •םולח ןי.יז ןיא טרעטאלפעג טאה ךוט־הרהט עצראװש סאד
 ,ןוגינ־שידק ןטימ טרעטנאלפעגפיונוצ ךיז טאה דיל־הלכ םיגטוק בײל ׳ר ןופ ןוגינ

 .םלוע־תיב רעסמראװ םענופ רבק ןפיוא שא יװ ןלאפעג זיא סאװ

 ליפעג עקידנגאג סאד יװ ,טליפעג ןוא ןגיוא ענעפא טימ ןגעלעג זיא רע
 ,רעראלק ךאנרעד ,ראלקמוא םדוק .דיל טרעװ טראװ םאד ןוא טראװ טרעװ

 :טא ןוא ,רעראלק

 ,טײהלדע ךא ,טײהלדע ךא״
 ,טײהלדע ןײק טשינ ךאד זיא סע
 .ןדרע רעד ףיוא אד זיא סאװ

 ,רי.ילג ,לענש אז טײגראפ גנידצלא
 ״ךייר ןוא םערא ,רעדניק םמדא ריװ

 •״ןדרעװ ןשא וצ עלא ןזומ

 ןופ עיזיװ יד ןוא רעצ רעד .דליב ףיוא דליב .ףארטס ךאנ ףארטס ןוא
 א יװ ךיז טכי_ילש רע ,ךאנ זדנוא טײג רע טיוט רעד .טײקכעלגנעגראפ רעד
 טאה ןוא גנערטש זיא לײטרוא ןי_יז ,ןעמעראברעד ןײק טשינ טאה רע״ .גנאלש
 םעד סלא ןכי_יר םעד ,רעטעפש ןטײװצ םעד רעירפ םענײא ,דאנעג ןײק טשינ

 ...״ןעמרא

 ,לא ןטשריפ ןוא ןרעה יד ןענעז װו״
 ,לאנידראק ןוא טספאפ ,רעזײק ,גיניק

 וןראי טרעדנוה ראפ ןעװעג ןענעז םאװ
 ,טנאקאב להאװ ןלא ראװ ןעמאנ ריא

 ,דנאל רעדנא ןײא ןיא ןטזומ יז
 /׳ןראפעגנעה יז ןײז אד

 ןפאלשטנא ךילאװ קיזײא זיא ,טרעמעדעג טאה טײקיולב־ןגראמ יד ןעװ
 רעטשרע רעד .טמעטאעג ליטש טאה רע .דיל ןראװעג זיא רעצ ןי_יז •ןראװעג
 ,רוטארעטיל רעשידלי רעד ראפ ןאטעגפיוא םעפע טאה סאװ ,סנרפ רעטצעל ןוא
 ,ךילאװ קיזײא ,רעטכיד ןוא רעלמאז רעד ,טנאעג טשינ ןוא ןפאלשעג זיא רע

 ...תורוד עקידנעמוק טימ טפעהאב ךיז טאה רע זא
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 ע ל עג

 ייװצ ענייז ןוא בי״יװ ןייז טימ ןסעזעג זיא םהרבא ןב השמ רעקורד רעד
 בײװ ןי״יז .םימעט עלא טאהעג ןבאה םילכאמ עקידתבש יד .שיט םייב רעטכעט
 ליוװ ראג״ ריא סע זיא לאמ םאד ראג ,קידנעטש ןופ הירב א זיא עדיירפ

 .״ןטארעג
 טמיורעגפא ןעכדײרפ תרמ טאה ,ןמוזמ טשטנעבעג טאה השמ ׳ר תעשב
 אלע רעטכאט ערעטלע יד .ביוש רעד ףיוא טעמושזעג טאה גילפ א .שיט םענופ
 קיטראפ זיא יז יװ םעד ךאנ ,ריא ךאנ ףכית ןוא סניראטרבח עריא וצ קעװא זיא
 ןוא הנכש א וצ קעװא ןעכדײרפ תרמ ךיוא זיא ,ןעמיורפיוא ןטימ ןראװעג

 .םינינע עשירעבײװ ןגעװ סעומש א ריא טימ טריפראפ
 טאה ,״ןראי ףלעװצ רעטנוא סאװטע הלותב א״ ,עלעג ,רעטכאט ערעדנא יד
 םײב טצעזעגקעװא ךיז ,שטײט ףיוא שמוח א רעמלא־םירפס ןופ ןעמונעגסיורא

 .ןענעײל ןעמונעג ןוא רעטצנעפ
 טי״יצ ןופ .קירוצ ןוא ןיהא בוטש רעד רעביא טזיײופשעגמורא טאה השמ ׳ר
 ןײז ףיוא ןאטעג קוק א טפאשביל טימ ןוא ןבילבעג ןײטש רע זיא טי״יצ וצ
 ,שמוח־שטײט ןיא טנעײלעג ןוא רעטצנעפ םײב ןסעזעג זיא סאװ ,עלעג רעטכאט
 ןטעביז םעד ןוא געט םקעז ענײא ןיא טלעװ יד ןפאשאב טאה טאג יוזא יװ
 רע טאה ,געט יד ןופ לקיניזומ םעד ,ןטעביז םעד ,םיא ןוא טורעג רע טאה

 .תבש :ןבעגעג ןעמאנ א
 ,פאק ןדנאלב ןרעביא טעלג א ריא ןבעג ,ריא וצ ןײגוצ טלאװעג טאה רע
 יד לאז ,ןרעטש טשינ ריא טעװ רע ,ןײג :ןעװעג בשײמ ךיז טאה רע ראנ
 ןראװעג ןריובעג והובו־והות םענופ זיא׳ם יוזא יװ ,ןשודיח ךיז ןוא ןענעײל ענײלק
 ןופ ןרעסיװעג יד ןלײטפא ןאטעג טאה רעקיטכעמלא רעד יוזא יװ .טלעװ יד
 ןיא ןוא שטנעמ םעד ןפאשאב ןאטעג ביוטש ןופ טאה רע יוזא יװ ,השבי רעד

 .םעטא ןכעלטעג ןײז ןזאלבעגנײרא םיא
 .טכארטעג רע טאה — למירד א ןפאכ וצ טײצ .טײקדימ א טליפרעד טאה רע
 הסנרפ יד .רעטכעט ענײז טימ ןעמאזוצ רע ,רעװש רע טעברא ךאװ עצנאג א
 ןקיצנײא םעד .ךאװ יד ךרודא טפוטש ןעמ םאװ ,םיוק ,םיוק .רעװש ןא םיא טמוק

 •רענײב יד םיוא לסיב א רע טכי.ילג ,תבש גאט
 ,םיוא טזײװ ,טלאװעג ,ביוש רעד ףיוא טעמושזעג ץלא ךאנ טאה גילפ יד
 ןבילבעג יז זיא עטרעטאמראפ א .טנעקעג טשינ ןוא סיורא ןסיורד ןיא סיורא

 .טרא ריא ןעמונראפ טאה גילפ עטײװצ א ןוא ןגיל
 :לוק א ףיוא טנעײלעג ןוא רעטצנעפ םײב ןסעזעג זיא עלעג ענײלק יד
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 זיא דרע יד ןוא דרע יד ןוא למיה םעד ןפאשאב טאג טאה ביוהנא םעד״
 האובנ יד ןוא דנורגפא םעד ףיוא שינרעטצניפ יד ןוא רעל ןוא טסיװ ןעװעג
 ןײז טכיל לאז סע דארפש טאג ןוא ןרעסאװ יד רעביא עטעבעװש טאג ןופ
 טכאמ טאג ןוא ראװ טוג םע סאד טכיל סאד דאז טאג ןוא טכיל ראװ סע ןוא

 .״שינרעטצניפ רעד ןוא טכיל םעד ןשיװצ דײשרעטנוא ןא
 םוצ ךיז טקוקעגוצ ןוא רעגעלעג ןײז ףיוא ןםעזעג זיא םהרבא ןב השמ ׳ר

 .ןיפש ענעדליג א יװ ,טנאװ רעד ףיוא טרעטיצעג טאה סאװ ,קעלפנוז
 ןעמושז םאד ןוא שמוח־שטײט ןרעביא עלעג רעטכאט ןײז ןופ ןעשטפעש סאד
 טכאמעגוצ טאה רע .טכאמעג רעדימ דאנ םיא ןבאה ביוש רעד רעביא גילפ רעד ןופ
 .רעדליב ענעדגוװשראפ־גנאל ןיוש טבעלעגפיוא ןבאה ןױמד ןי״יז ןיא ןוא ןגיוא יד
 יד טא ןוא ,זיוהטאר םאד זיא טא ,טאטשמײה ןי״יז ,גרובסלקיג זיא טא
 ןטסירק עמורפ יד ןפור ,ןעגנילק ןקאלג־רעטסיולק יד .קיטנוז זיא׳ס .ךריק־ןעיראמ
 טימ ,ןאהאי דימש רעד ,עטאט ןי_יז טײג טא .טעבעג םוצ ןיגירא רעטסיולק ןיא
 ,םיא טריפ ,אראבראב עמורפ ,עליטש יד ,עמאמ יד .טירט ענעטסאמעג ,עטסנרע
 ךעלרעײפ יוזא זיא ץלא .קיטנוז זיא׳ם ,טנאה רעד י_יב ,גראעג םענײלק םעד
 טכילנוז ןיא ןרעטאלפ לגײפ יד ןוא ,ןעגנילק רעקעלג יד .קיטכראפסטאג ןוא

 .ךריק־ןעיראמ רעד ןופ םלצ םורא
 א ןיוש זיא רע .טלוב טרעװ סטײװצ א .טשינ טרעװ ,טנירעצ דליב םאד
 ןיוש זיא עמאמ עמורפ ,עליטש יד .דאפרעקורד םאד טנרעל ,רענעסקאװרעד
 יד טגנערבראפ עטאט רעד .םלצ רענרעצליה א טײטש רבק ריא ףיוא .אטשינ
 ןיא ןײג וצ טשינ רע טלעפראפ אגח ןוא קיטנוז ראנ .זיוהסטריװ ןיא טכענ
 טי_יצ ןופ ןוא .ןכי_ילג סני_יז טימ ךיז טרבח ,ןלעזעג־רעקורד רעד ,רע .רעטסיולק
 ןעמ ןעװ ,סקיטנוז יד ןיא רקיע רעד ,ןדלי ףיוא ץעה א ןעמ טכאמ טי_יצ וצ
 ענעקארשרעד יד .סאפש הרבח רעד ןכאמ ןדלי ףיוא ןלאפנא יד .טשינ טעברא
 לאז ןעמ שממ ךיז ןטעב ,רעזײלרעד םעד טצײרקעג ןבאה סאװ ,יד ןופ דרעב

 .ןעפעשטראפ ײז
 ־רעקורד רעד ,רע .גרובסלקינ ןיא טכאנראפ־רעמוז א דיז טנאמרעד רע
 רעיוט ־אטעג ןראפ טנעאנ לסעג א ןיא .טעברא רעד ןופ םײהא טײג ,ןלעזעג
 דלי םעד ליװ רע .דלי ןעארג־זיירג ,ןטלא ןא טימ ףיונוצ דיז רע טסיוטש
 ,ןלירא ןגיוא יד ןיא ךי_ילג םיא טקוק ,ןײטש טבי_ילב דלי רעד ,ןעפעשטראפ
 םיא ףיוא טקוק דלי רעד .ףיוא טשינ לאמ סאד סעפע ךיז טביוה טנאה יד ןוא
 .םײהא פא ךיז רע טגארט רעטמעשראפ א ןוא ןגיוא עצראװש ,עגולק ענללז טימ

 ,ןייז רײגמ ךיז גדובסלקינ ןופ בר םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,רעטעפש
 ־אטעג ןראפ טעפעשטראפ לאמצנעד טאה רע סאװ ,דלי םעד טנעקרעד רע טאה

 .רעיוט
 טײקשידלי טי_יצ לקיטש א טנרעלעג רע טאה ,בר ןבלעז םעד י_יב ,םיא ללב

19 



 רעגנאמ קיציא

 ,עללאה ןײק קעװא רע זיא וגיבא םהרבא ןב השמ ןעמאנ םעיינ םעד טימ ןוא
 .ײרעקורד עשידײ א טנפעעג ןוא טאהעג הנותח

 רעטצנעפ םי״יב ןסעזעג ץלא ךאנ זיא עלעג •ןראװעג ןפאלשטנא זיא השמ ׳ר
 יד יװ ,תודע ןא ןעװעג טציא זיב זיא יז .שמוח־שטײט ןיא טקוקעגנײרא ןוא
 יװ ,לבב ןופ םערוט םעד טיובעג טאה ןעמ יװ ,ןראװעג ןפאשאב זיא טלעװ
 ,לובמ םעד ןופ ןראװעג לוצינ זיא ןוא הבית יד טעװערטסײמעגסיוא טאה חנ

 .דרע יד ןסאגראפ טאה סאװ
 רעד .הדיקע רעד וצ ןקחצי ןוז ןייז טריפ םהרבא יװ ,יז טנעײל טציא
 ,ןברק א ראפ ןוז ןקיצנײא ןײז ןעגנערב םיא לאז םהרבא זא ,ליװ רעטשרעביוא
 ךאלמ רעד ןזייװאב ךיז טעװ עגר רעטצעל רעד ןיא זא ,טסײװ עלעג שטאכ ןוא
 — ץראה סאד ריא טפאלק ןגעװטסעד ןופ ,החיצר רעד וצ ןזאלרעד טשינ ןוא

 ...קוט ,קוט ,קוט
 ןסעזעג ןענעז ןלעװש יד ףיוא .רעדגיק טליפשעג ךיז ןבאה ןסיורד ןיא

 .ןוז יד טצעזעג ךיז טאה טײז־ברעמ ןיא .טעקאלאב ןוא רעבינװ
 טכארט א רע טאה — ,טעפש ןיוש .טקעװעגרעביא ךיז טאה רעטאפ רעד

 .החנמ ןענעװאד ןיוש ףראד ןעמ — ,ןאטעג
 לוש ןיא ןײג טזאלעג ךיז ןוא טנעה יד ןשאװעג ,ןאטעגנא ךיז טאה רע

 .ןײרא
 יז .ןײרא לוש ןיא ךיז ןלײא ןדיי יװ ,ןעזעג עלעג טאה רעטצנעפ ןכרוד
 יז טעװ ןגראמ .קעװא טײג .ןיוש ךיז טנגעזעג תבש רעד יװ ,טליפעג טאה
 רעד ןיא ןטעברא רעדיװ רעטסעװש רערעטלע רעד ןוא ןטאט ןטימ ןעמאזוצ
 טצעזעגרעביא טאה רעטאפ רעד סאװ ,רודיס םעד ןצעזםיוא ןפלעה ײרעקורד
 ןטראװ ןזומ ןעמ טעװ ךאװ עצנאג א .ךעלדײמ ןוא רעבײװ ראפ שטײט ףיוא
 ןענעײל ןענאק לאמ א רעדיװ טעװ יז ןוא תבש ןײז לאמ א ךאג טעװ׳ס זיב

 .תבש ןדעי יװ ,ןגאטכאראפ יװ יוזא ,טני.יה יװ יוזא ,שמוח מעד
 טנגעזעג ךיז ןבאה ןלארטש עטצעל עריא .ןײגראפ םי_יב ןטלאהעג טאה ןוז יד
 ןטלאהראפ ךיז רעגנעל עגר א ןוא רעטצנעפ יד ןיא טלקניפעג ,סאגנדיי רעד טימ
 ןיא ןעגנאגעג זיא יז רעדײא ,לוש רעסיורג רעד ןופ ךאד ןפיוא טרעטיצעג ןוא

 •ןײרא ור ריא
 ,ריא וצ טקניװ תבש־הפלמ יד יװ טעז יז זא ,טכודעגסיוא ךיז טאה ןעלעג
 ןיא :טראװ סעדעי טײטשראפ יז ןוא סעפע ריא טגאז ,ריא טימ ךיז טנגעזעג
 ןעוט סאװ ,יד ראפ טסײרט ןײא ,יה אד ןי_יז רעדיװ ךיא לעװ םורא ךאװ ןײא

 .ימ טימ ,רעװש ןטעברא
 ,ןעלעג ייב ץראה ןיא גנומעלק א טזאלעגרעביא .קעװא זיא תבש רעד ןוא

 .וניבא םהרבא ןב השמ רעקורד םעד ןופ רעטכאט רעד
 וליפא טאה יז זא ,טכארטראפ יוזא ןעװעג זיא לדײמ עקיראי־ףלעװצ סאד

20 



 ןטלאטשעג עטנעאנ

 .לקנוט ןעװעג זיא בוטש ןיא .ןעמוקעגניירא זיא עמאמ יד ןעװ ,טרעהעג טשינ
 .טגאזעגכאנ טײהרעליטש טאה עלעג ןוא ״םהרבא ןופ טאג״ טגאזעג טאה עמאמ יד
 ריא ןוא טעשטפעשעג םורפ ,בוטש רעד רעביא טבעװשעגמורא טאה עמאמ יד

 .רעמיצ ןופ טײקלקנוט רעד טימ טבעװעגפיונוצ ךיז טאה ןעשטפעש
 טכאמעגוצ יז טאה טײהרעליטש .ןעמוקעגני״ירא זיא רעטסעװש ערעטלע יד ,אלע

 .לקניװ א ןיא טצעזעגקעװא ךיז ןוא ריט יד
 ךיז ןבאה רעטכעט עדײב ,רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא עדײרפ תרמ

 .ןרעטש ןטשרע ןפיוא טראװעג ןבאה ײז ,ריא ןבענ טלעטשעגקעװא
 טאה ערעטלע יד ,טעקשושעג טײהרעליטש ךיז ןבאה רעטסעװש ײװצ יד
 .גאטימ ךאנ תבש םעד טכארבראפ טאה יז יוזא יװ ,רערעגגלי רעד טלײצרעד
 רעביא ןגעקא ךיז טעפארד ץאק א יװ ,ןעזעג ךאנ ןעמ טאה רעטצנעפ ןכרוד

 .לקנוט ןצנאג ןיא ןראװעג זיא ךאנרעד .רעיומ א ףיוא
 א ןדנוצעגנא טאה עדײרפ .ןרעטש א ןאטעג לקניפ א טאה למיה ןפיוא

 :ןאטעג גאז א ךיוה ןוא טכיל
 ורעדניק ,ךאװ טוג א —

 :לאמ א טימ עדײב טרעפטנעעגפא ןבאה רעטכעט יד
 .ךאװ עקידלזמ א ,ךאװ טוג א —

 ערעשטעװ ןסעגעגפא טאה ןעמ .הלדבה טכאמעג ,ןעמוקעגמײהא זיא השמ ׳ר
 .ןפאלש טגײלעג ךיז ןוא

 .רעטכעט עדײב יד ןוא עדײרפ ראנ ךיז ןבאה ןפאלש טגײלעג טםײה סאד
 .ריפאפ טאלב א ןגעלעג זיא םיא ראפ .שיט םי.יב ןציז ןבילבעג זיא השמ ׳ר
 טזיױו׳ס .ןבירשעגנא סעפע ןוא טכארטעג ,ןרעטש םעד טשטײנקעג טאה רע
 ,ןראװעג ןלעפעג טשינ םיא זיא ,ןבירשעגנא טאה רע סאװ ,סאד זא ,סיוא רעבא

 .טקעמעגסיוא ףכית סע טאה רע םעראװ
 טקוקעגוצ ךיז טאה יז .ןפאלשעג טשינ ךאנ זיא יז ,טעב ןיא ןגעלעג זיא עלעג
 א רע טוט ףוס םוצ ןוא .טקעמ ןוא ץלא טבללרש רע יװ ןעזעג ,רעטאפ םוצ

 .ןפאלש ךיז טגײל ןוא סיוא ךיז טוט רע .טנאה רעד טימ ךאמ
 ןעגנורפשעגסיורא ליטש עלעג זיא ,ןראװעג ןפאלשטנא רעטאפ רעד זיא םיוק
 ,שיט ןפיוא ןגיל ןבילבעג זיא סאװ ,ריפאפ ןפיוא ןאטעג קוק א טאה יז .טעב ןופ
 ןבירשעגנא טאה רעטאפ רעד סאװ ,תורוש ראפ יד טנעײלעגרעביא טאה יז

 .ןענאטשראפ ףכית טאה ןוא ןכארטשעגכרוד טכיילי ןוא
 ןיוש זיא ,טצעזעגרעביא טאה רעטאפ ריא סאװ ,שטללט־ירבע ףיוא רודיס רעד
 ענללז טימ ,וניבא םהרבא ןב השמ ׳ר ,ןײלא רע .טקורדעגפא ןצנאג ןיא טעמכ
 א :ךאז ןײא ךאנ טלעפ טציא .סרעצעז יד ןעװעג ןענעז ,רעטכעט עדײב
 עלא ןופ רעגײטש רעד זיא׳ס יװ ,טראװכאנ א רעדא ,טראװראפ טמארגעג

 .קלאפ ןטםארפ ןראפ םירפס עכעלצונ עניוזא סיורא ןביג םאװ ,םירבחמ
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 געט עטצעל יד טגעלפ רעטאפ רעד סאװ ראפ ,טציא טײטשראפ עלעג
 ןפיוא רעדעפ רעגעזנעג רעד טימ ןצירק ןוא טכאנ י_יב טעפש זיב ןציז טפא
 סע םיוא טזייװ ןוא ןעמארג יד ןכאמ טוװרפעג ןײלא רע טאה םאד .ריפאפ

 .ןטארעג טשינ םיא ןענעז ןעמארג יד ,ןעגנאגעג טשינ םיא זיא

 טאה יז .תונמחר ןוא טפאשביל טימ רעטאפ ןפיוא ןאטעג קוק א טאה יז
 רעגײק זא ,ליטש .טעב ןיא ןכארקעגנײרא קירוצ זיא ןוא טכיל םאד ןשאלראפ

 .ןרעה טשינ לאז
 ענעפא טימ ןגעלעג זיא יז .טנאקעג טשינ יז טאה ןרעװ ןפאלשטנא רעבא

 .טנעװ יד ףיוא ליפשנטאש םוצ טקוקעגוצ ךיז ןוא ןגיוא

 ,ןאטעג ןסיװ וצ .ןראה ןי״יז ןיא ןזאלבעג טאה ןסיורד ןיא רעטכעװטכאנ רעד

 .ןפאלשעג טשיג ץלא ךאנ זיא עלעג רעבא ,טכאננטימ ךאנ טייװ ןיוש זיא׳ס זא
 א ראפ ןסאפ ךיז ןלאז סאװ ,ןעמארג טכוזעג ,טרעלקעג ןוא טרעלקעג טאה יז

 .רודיס סרעטאפ ריא וצ טראװכאנ

 סאד דיז ףיוא טפאכעג ,רעגעלעג ריא ןופ ןעגנורפשעגפארא זיא עלעג
 ־םיוא ,שיט ןפיוא ןעגאטשעג זיא סאװ ,טכיל סאד ןעמונעג ,ךיש יד ןוא דײלק
 זיא ,רעגניפ ץיפש יד ףיוא ליטש ןוא יירעקורד דעד וצ לםילש םעד טכוזעג

 .ןעגנאגעגסיורא יז
 .ריט יד טנפעעג טאה יז .זיוה ןבלעז םעד ןיא ןעװעג זיא ײרעצעז יד

 ןבילקעג יז טאה טכיל םענופ ןײש םי_יב ןוא טכיל סאד ןדנוצעגנא ,ןעגנאגעגני_ירא
 ןענעז ןעמארג יד ןוא טראװ ןבענ טראװ ,תוא ןבענ תוא טלעטשעג ,תױתוא יד

 .ןײלא דיז ןופ יװ ןעמוקעג לאמ סאד

 ,דנע וצ זיב גנאפנא ןופ הליפת עי_ינ ענײש עזיד

 .טנעה ענעגײא עניימ טימ תױתוא עלא טצעזעג דיא באה

 סיפדמה השמ ר״רה תב עלעג
 .ל״ז ץ״כ לארשי ר״רה תב הדײרפ תרמ ימאו

 ,ןראבעג רעדניק ןעצ ןשיװצ דימ טאה יז
 .ןראי ףלעװצ רעטנוא סאװטע דאנ הלותב ןײא ןיב ךיא

 הניכש יד .ןטעברא זומ ךיא סאװ ,ןשודיח טשינ די.יא לאז׳ס :רעטייװ ןוא
 טוט ערעדנא סאד ןוא קעװא טײג ראי ןײא״ .ןטי_יצ עגנאל ןופ תולג ןיא זיא

 .״ןעמונראפ טשינ הלואג ןײק דאנ ןבאה רימ ןוא ןעמוק

 :סרעפיוק יד וצ גגודנעװ א טימ הליפת ענײש עזיד יז טאה טקידנעראפ ןוא

 ,טלעג גנירג ןײא ראפ הליפה יד טפיוק ,יתובר יבוהא

 .טלעװ רעד ןיא היחמ ערעדגא ןײק ןטסנוז ןבאה רימ ןעד
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 זיא עלעג .רעטצנעפ ןכרוד ןסירעגגײרא ךיז טאה ןלארטשנוז פאנס א
 ןוא .לכײמש םענעדירפוצ א טימ הליפת רעטקידנעראפ ריא רעביא ןענאטשעג
 יד — רוטארעטיל רעשידלי רעד ןופ ןורכז ןיא ןבילבראפ יז זיא יוזא טא
 טימ טצעזעג הליפת ענײש יד טאה סאװ ,ראי ףלעװצ רעטנוא םאװטע הלותב

 .טנעה ענעגײא יד
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 לפייא קיציא

 רענילרעב רעטמיראב רעד ,לכייא קיציא זיא גאטימבאנ־ינױ םענײש א ןיא
 ןי_יז ןופ ןעגנאגעגסיורא ,גנוגעװאב־סגנורעלקפיוא רענילרעב רעד ןופ ליכשמ
 טירט ענעטסאמעג טימ ןײג טזאלעג דיז ןוא ריט יד ןסאלשראפ טאה רע .גנוניוװ

 .ןסאג רענילרעב ענעםאגראפ ןוז טימ יד רעביא
 ןייז ןופ טפירקסונאמ םעד .טפעה ןקיד א ןגארטעג רע טאה םערא ןרעטנוא
 טאה ןגראמירפ ןצנאג א .״טימאד ןעמ טוט סאװ רעדא ,ךענעה ׳ר״ עידעמאק
 שטאכ ןוא .עידעמאק רעד ןופ סענעצס עכעלטע עטצעל יד רעביא טעבראעג רע
 ךעלמענ — טשינ טלאה רע רעכלעװ ןופ דארפש א ןיא ןבירשעג יז טאה רע
 רע זיא ןגעװטםעד ןופ — ןדער ןדײ עשישטײד יד סאװ ,שלעװרעדיוק םעד ןיא

 .ןגאז ףיורעד טעװ ןאספלאװ עללאה ןרהא דנײרפ ןי_יז םאװ ,עװאקעשט
 ןעװ ,ןכאמ טעװ דני_ירפ ןי_יז ןגיוא עםיורג ארא׳ם ,ראפ דיז טלעטש רע
 ,לכי_יא קיציא ׳ר רע ,שטײד־ןדיי ןיא עידעמאק ןי_יז ןענעײלראפ םיא טעװ רע
 ,״ףסאמה״ ןאגרא־הלכשה ןשיערבעה םעד ןופ סרעטעבראטימ־טפיוה יד ןופ רענײא
 עשישטי״יד יד ןשיװצ שיערבעה ןופ גנובעלפיוא רעד ראפ טפמעקעג טאה סאװ
 ״ןאגראשז״ ןטסאהראפ ןוא ןטכאראפ םוצ טרעדינעגפארא סאד טאה רע .ןדןי

 ו עידעמאק ןי_יז ןבירשעגנא סע רע טאה דארפש רעקיזאד רעד ןיא ןוא
 טעװ ,תונעט ןבאה םיא וצ טעװ דני_ירפ ןי_יז ביוא זא ,טליפ לכי_יא קיציא
 .טנעקעג טשינ שרעדנא טאה ,לכײא קיציא ,רע רעבא ,טכערעג שוריפב ןי_יז רע
 ןדיי עשישטײד יד רעדײל ןעײטשראפ — שיערבעה ןיא עידעמאק יד ןבי_ירש
 ןיא ,שטי_יד ןיא יז ןבינרש .ךארפש עקיזאד יד רעקיצניװ ץלא לאמ א סאװ
 ןקעדוצפיוא ןשטינד יד ראפ השוב א ןעװעג םיא זיא ,שטי_יד ןשירארעטיל םענײר
 ןוא טי_יז ןײא ןופ טײקנענאטשעגפא יד .ןבעל ןשידיי םענופ שופיע ןצנאג םעד
 ןכארפש ײװצ עקיזאד יד ןיא ,ןײנ .טי_יז רעטײװצ רעד ןופ גנודליב־אדײםפ יד
 יז טאה רע .עידעמאק ןײז ןבײרש טראטעג טשינ ןוא טנעקעג טשיג רע טאה
 טלאװעג טאה רע ביוא ,וליפא ןליװ ןי_יז ןגעקטנא ,שידײ ןיא ןבײרש טזומעג
 ןיא ןקוקנײרא ןלאז ןדלי עשישטײד יד ןופ ןטכיש עטײרב .ליצ ןי_יז ןכײרגרעד
 ־רעכעל ענעגײא רעײז טראד ןעזרעד ןוא לגיפש א ןיא יװ עידעמאק רעד
 לדער סאד ןריפ סאװ ,סכענעה ׳ר עלא יד .טײקגענאטשעגפא רעײז ,טײקכעל
 םרעזײװגעװ יד ןי_יז וצ רעמ יואר טשינ ןענעז ײז .ןטערטפא ןזומ ,להק ןיא
 ־פא ןטרעוױלגראפ א ײב דיז ןטלאה טנשקעראפ רעײז .ןדײ עשישטײד יד ןופ

 ראפ ףמאק םעד געװ ןיא ןײטש א ,רעטש א זיא רעגײטש־סנבעל םענענאטשעג
 ןוא ןכײרגרעד ןליװ ,סרערעלקפיוא יד ,ײז סאװ ,גנוקיטכעראבכיילג רעשידלי רעד
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 עטעדליבעג יד ןופ ךם א ןעײטש טײז רעײז ףיוא .ןראי טניז ןיוש ריא ראפ ןפמעק
 ,גניםעל רעםיורג רענעבראטשראפ גנאל טשינ רעד ןעװעג זיא ײז ןשיװצ .ןשטײד
 רעשידןי רעד ןופ רעריפ םעד ,ןאסלעדנעמ השמ ןופ ראטקעטארפ ןוא דניירפ רעד

 .גנוגעװאב־גנורעלקפיוא
 רעד ןיא ןלעװ םכענעה ׳ר עשיקנערפטלא ענענאטשעגפא יד ראנ טשינ ןוא
 ־פיוא־אדײספ יד ,ײז וליפא דאנ ,םעקסאמ עכעלרעכעל' ערעײז ןעזרעד עידעמאק
 םעד ראנ טפאכעגפיוא ןבאה סאװ ,סכענעה ׳ר יד ןופ רעטכעט יד ,עטרעלקעג
 ןרעטאלפ ,ןגעװ עקישטילג ףיוא טזאלעגקעװא ךיז ןוא ןעגנוזאל יד ןופ ןי.יש
 ןופ ײז ןופ ךיז ןכאמ םאװ ,טי.יללדא עשישטינד ןופ ןעלטיט־״ןאפ״ יד םורא
 ־פיוא יד זא ,זיא תמא .לכעליפש א זיולב ,ךעלדײמ עשידלי עקיניזטכײל יד
 ןזי.ירק עשידױ עכעלגעמראפ יד ןיא .ךס א ןאטעגפיוא טאה גנוגעװאב־סגנורעלק
 סאװ ,גנוגעװאב־דמש עסיורג יד שטאכ ,גנאלקפא ןקראטש א ןענופעג יז טאה
 .ןצראה םוצ טשינ סרערעלקפיוא יד זיא ,ןטכיש עקיזאד יד טפאכעגמורא טאה
 ,קלאפ םענעגײא םענופ גנודמערפפא יד טשינ ,טלאװעג ײז ןבאה סאד טשינ
 גנוקיטכעראבכױלג יד ןוא קינײװעניא ןופ גנושרעדגאדעביא עכעלדנירג א ראנ

 .ןסיורד ןופ םרעגריב ערעדנא יד טימ
 טכארט — ןפורסיורא ןפלאהעג ןוא ןריוװשאב ןבאה ײז סאװ ,תוחוכ יד ראנ
 יד רעביא זדנוא ןעײג ןוא רעקראטש ןענעז — טײקרעטיב טימ לכי״יא קיציא
 ,ןאסלעדנעמ השמ ןופ טיוט ןכאנ ףכית טא — רעמ ןעמ ףראד סאװ .רעבירא פעק
 ךיז ,אעטאראד ,רערעלקפיוא ןוא ףאזאליפ םעד ןופ רעטכאט ענעגײא יד טאה
 םעד טימ טאהעג הנותח ןוא טדמשעג ךיז ,טדײפ רחוס םעד ,ןאמ ןטימ טגעג

 .לעגעלש ךירדירפ קיטנאמאר רעשישטױד רעד ןופ רעריפ םעד ,רעטכיד
 טרעקיוהעגנױא סאװטע ןײג ןתעב ךיז טאה לכי״יא קיציא ןופ רוגיפ עכיוה יד
 סע יװ טקנופ ,עני_יז גנוגעװאב יד טכאמעגכאנ טאה םיא רעטניה ןטאש ןי_יז ןוא

 .סרעלעפאב ןוא ןראה ערעײז ןכאמוצכאנ ןראנפיוה יד ןופ רעגײטש רעד זיא
 טאה רע סאװ ,טוג :גנולדנאהכוב א ןבענ טלעטשעגפא ךיז טאה לכױא
 ןיא ןטעבעג גנאל טשינ אד םיא טאה ןגאהנעפאק ןופ דנױרפ א .טנאמרעד ךיז
 ןוא ״ןאדעפ״ סנאסלעדנעמ ןילרעב ןיא ןפיוק םיא ראפ לאז רע זא ,וױרב א

 •״ןאאקאאל״ סגניסעל
 ײװצ יד ןבעג ךיז ןםייהעג ,טפעשעגכוב םעד ןיא ןעגגאגעגנױרא זיא לכי.יא
 טזאלעג דיז ןוא ןעגנאגעגםיורא רע זיא םורא טונימ עכעלטע ןיא ןוא רעכיב

 .עללאה ןרהא דנױרפ ןי_יז וצ ןי_ירא געװ ןיא רעטױװ
 א טאה לכױא .טמעראװעג ןוא טדנעלבעג טאה ןוזינױ עקידגאטימכאנ יד
 ץעגרע ןופ טאה סאװ ,לטניװ םאד טמעטאעגניירא .ןגיוא יד טערומשזראפ עלייװ
 ףיוא ןײש ןוא טוג זיא גגידצלא זא ,טכארטעג ןוא ןאטעג זאלב א קידהיחמ װו
 עלא ןופ ןטסקיצגיװ םוצ ןוא ןסיגעג וצ ןעײטשראפ עלא טשיג ראנ ,טלעװ רעד
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 רעגנאמ קיציא

 .ןדיי ענייז — ײז ,עקאט
 .טלעטשעגפא עלייװ א ףיוא דיז ןוא טסירגעג םיא טאה רעײגייבראפ א
 שטנעמ ןקיזאד םעד ןעק רע ןענאװ ןופ ,ןענאמרעד טלאװעג ךיז טאה לכייא
 שפיה םיא ײב זיא ןורבז רעד זא ,טלעטשעגטסעפ רע טאה סארדראפ טימ ןוא
 רע טאה — ראג זיב קיטנעק רימ זיא םינפ םאד — .ןראװעג טכאװשעגפא

 ... ? ןענאװ ןופ ...ןענאװ ןופ ראנ — ןײלא דיז וצ קגאדעג ןיא טדערעג
 .גרעבסגינעק ןופ קיטכיר ,קיטכיר :גרעבםגיגעק ןופ .טנאמרעד דיז טאה רע
 .רעדנעלדירפ דני״ירפ ןייז וצ ןעמוק טפא ןגעלפ סאװ ,טטלעגנױ יד ןופ רענײא
 עקיזאד יד ,גרעבסגינעק .ץראה ןיא ךאטש א םיא טיג גרעבםגינעק ןעמאנ רעד
 יד ןום ענײא םיא ראפ זיא ,ןראי ליפ יוזא טכארבראפ טאה רע װו ,טאטש
 ראפ טנעצאד סלא טרידידנאק טאה רע .ןבעל ןייז ןיא ןעגנושיוטנא עטסערג
 לעונאמע ףאזאליפ רעסיורג רעד .טעטיסרעוױנוא ןקיטראד םעד ףיוא שלערבעה
 ןייז טאה גנוריגער עשיםינרפ יד רעבא ,רוטאדידנאק ןי_יז טציטשעג טאה טנאק
 רעגריב א ראנ ןעמעגראפ ןאק טמא אזא זא ,ץורית םעד טימ ןפראװעגפא גנודנעװ

 .ןביולג ןשילעגגאװע ןופ
 ןײק קעװא זיא ןוא גרעבסגינעק טזאלראפ רעטרעטיבראפ א טאה לכי״יא
 ״ףסאמה״ םעד ןבעגסיורא טוװרפעג רעטי_יװ רע טאה ,ןילרעב ןיא ,אד •ןילרעב
 יד ןוא ,״ךענעה ׳ר״ עידעמאק ןי_יז ןבירשעגגא רע טאה ,ןילרעב ןיא ,אד ןוא

 .עללאה ןרהא דנײרם ןי_יז ןענעײל טציא רע טײג עידעמאק עקיזאד
 ןעמוקעגוצ רע זיא ,קידנעײג דעלעמאפ יוזא טא .טלעטשעגפא דיז טאה לכי_יא
 טפאלקעגנא ןוא פערט יד ןעגנאגעגפיורא זיא רע .דני_ירפ ןי_יז ןופ גנוניוװ רעד וצ

 .ריט ןיא
 טאה ,ןגיוא עארג טימ דיי רעקיצײלפטײרב ,רעקיםקװולטימ א ,עללאה ןרהא
 ־טימ ןוא דני_ירפ ןטלא ןי_יז טימ טסירגאב קיצראה ךיז ,ריט יד טנפעעג ןײלא
 ײז ןוא שיט ןפיוא טפעה סאד ןוא רעכיב יד טגײלעגקעװא טאה לכי״יא .רעפמעק
 סעומש א טריפראפ ןבאה ןוא ןטײװצ ןגעקטנא רענײא טצעזעגקעװא ךיז ןבאה

 .דנינרפ עמיטניא ןוא עטנעאנ ןופ רעגײטש ןפיוא
 עיצולאװער יד .ךינרקגארפ ןיא ןשינעעשעג יד ןגעװ טדערעג ןבאה ײז
 ןפיולטנא וצ װורפ ןי_יז .ןארט םענופ ןטנצכעז םעד גיװדול ןפראװעגפארא טאה
 לאז ןעמ זא ײברעד םע טלאה טציא .קלאפ ןופ ןראצ םעד טרעגי״יטשעג טאה
 ןטםאק םיא טעװ׳ס זא ,הרבס א זיא׳ס ןוא ןטפשמ טעפאק יאול רעגריב םעד
 ,ןטנארגימע טימ לופ ןענעז טעטש עשישטייד ערעדנא ןוא ןילרעב .פאק םעד

 .רעגיבאקאי יד טימ המחלמ א וצ ןצעה סאװ
 זיא דוױקנארפ ןיא םערוטש רעד .טכארטראפ דיז ןבאה דני_ירפ עדײב
 א ןוא ,רעטנוא טײג ,עטרעוױלגראפ א ,עטלא ןא ,טלעװ א .גאזנא רעסיורג א
 ,טײהכײלג ,טײהיירפ״ ןגעװ ןעגנוזאל עטסײרד טימ ףיוא טײטש ,עי_ינ א ,עגנױ
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 ןטלאטשעג עטגעןןנ

 ־נארפ ןופ ןצענערג יד רעביא טייװ ןיוש ןכײרג ןעגנוזאל יד .״טײקכעלרעדירב
 טײהרעליטש ײז ןעמ טרזח ןסיירפ ןלאדאעפ ,ןטראטשראפ םעד ןיא וליפא .וי״ירק

 .רעטעפש ןי״יז ןאק סע סאװ ,טסײװ רעװ רעבא ,ליטש לי.יװרעד .רעביא
 עשידיי יד ןופ םולח רעטלא רעד ,גנוקיטכעראבכי״ילג רעשידױ ןופ םולח רעד
 זיב יװ ,טשינ ןוא תושממ טימ ןאטעג קנװו א לאמ סאד טאה ,סרערעלקפיוא

 .עיפאטוא רעדא ,עיזוליא ןופ ךעלרעי.יפ עשלאפ יד טימ ,רעהא
 ןופ טערטראפ ןפיוא ןאטעג קילב א וױטקניטםניא ןבאה דני_ירפ עדײב

 .טנאװ רעד ףיוא ןעגנאהעג זיא םאװ ,ןאסלעדנעמ השמ
 זיא סאװ ,טפעה םאד ןי_ירא טנאה רעד ןיא ןעמונעג טאה ןאספלאװ ןרהא

 :טנעײלעג ןוא לטעלב א טשימעגרעביא ,שיט ןפיוא ןגעלעג
 ףענעה בר
 רעדא

 טימאד ןעמ טוט םאװ
 .לכי_יא קיציא ןופ ןטקא 5 ןיא עידעמאק

 םיא ןוא טנאה רעד ןופ טפעה סאד ןעמונעגסיורא םיא ייב טאה לכי״יא
 וצ .שידלי ןיא עידעמאק יד ןבירשעגנא טאה רע םאװראפ ,הביס יד טלײצרעד
 םוש ןײק טקורעגסיורא טשינ ןאספלאװ רעבא טאה גנורעדגוװראפ רעםיורג ןי_יז

 .רעהא קידנעײג ,געװ ןפיוא טלעטשעגראפ סע ךיז טאה רע יװ ,הנעט
 גאז א קירעגיינ ןוא לדרעב םאד ןאטעג טעלג א טאה ןאספלאװ ,טרעקראפ

 :ןאטעג
 ןי_יז ךילדניירפ אז יז ןעלאװ .ןענרעל ןענעק עידעמאק עזיד עטכעמ ךיא —

 .ןזעלראפ רימ יז דנוא
 ןסעזעג זיא ןאספלאװ עללאה ןרהא .ןענעײל ןביוהעגנא טאה לכי_יא ןוא

 .טרעהעגוצ םאזקרעמפיוא ךיז ןוא םיא רעביא ןגעקטנא
 ןטלאטשעג יד ןעזרעד ,טליפרעד םורא סעגר עכעלטע ןיא טאה ןאספלאװ ןוא
 עדױ־ץוש רעד .םיא ראפ ןענאטשעג ײז ןענעז עקידעבעל יװ .עידעמאק רעד ןופ
 טנאקעג טלאװ ,ןאספלאװ עללאה ןרהא ,רע .טניזעגזױה ץנאג ןי_יז ןוא ךענעה
 ,סאג רעד ףיוא ךענעה ׳ר ןקיזאד םעד טנגעגאב טלאװ רע ןעװ זא ,ןרעװש
 .ןלאמעגפא לכײא קיציא םיא טאה קידעבעל יוזא ,טנעקרעד ףכית םיא רע טלאװ
 ןוא (עקלע) טעבאזילע רעטכעט עני_יז ,לטיג בי_יװ ןי_יז ראנ ,םיא ראנ טשיג ןוא
 ךאבנטײרב טנעדוטס ןכעלרעכעל םעד טגערפ סאװ ,(סעדאה) גיװדעה עשיראנ יד
 סאװ םעד ךאנ ,(רעפלעהאב לבײל ןםײהעג טנעדוטס רעד טאה גנאל טשינ)
 טנאק אראפ סאװ ןופ — רענאיטנאק א זיא רע זא ,ריא ראפ ךיז טמיראב רע

 ...רע טמאטש
 יד וליפא ,עידעמאק רעד ןופ ןטלאטשעג עלא ,עלא .ײז ראנ טשינ ןוא
 טסישזאדנאב רעשילגנע רעד ,פמאק עד טנארגימע רעשיזײצנארפ רעד ,יורפ־תבש
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 רעטכאט רערעטלע רעד ןופ ןאמ רעד ןוא רערעש רעשיקעובצ רעד ,ןאשזד
 וליפא טלאװ ןאספלאװ ןוא ןעמעטא ,ןבעל ןטלאטשעג עלא — ,לדאמ ,טעבאזילע
 ,תױװעה ערעדנוזאב עני״יז טימ ןדער ײז ןופ ןרעדעי טרעה רע זא ,ןרעװש טנאקעג

 .שטײנק ןי.יז טימ
 ־טלא םעד ןופ ץאזנגעק רעד ןענעז םאװ ,יד ,ןטלאטשעג עוױטיזאפ יד ראנ
 ־ראפ סעפע ןענעז ,רעטכעט עטעדליבעג־אדײםפ ענייז ןוא דענעה בר ןשיקנערפ
 שטאכ ,טשינ ײז טעז ןוא ןעז ײז טװורפ ןאספלאװ .שימענא ,סאלב ,טלפענ
 טאטופעד־ץניװארפ םעד טימ ןוא םוקראמ טנעדוטם םעד טימ :ײז טימ טלאה רע
 י טשינ ײז רע טעז — ןאספלאװ טכארט — סאװ ראפ .עטרעלקעגפיוא יד ,ןאטאנ
 ןיא ראנ ,טײקכעלקריװ רעשידלי רעד ןיא אטשינ ןענעז ײז לי_יװ ,ראפרעד ןיוש

 ן סרערעלקפיוא יד ןופ ןױמד
 .טקא דאנ טקא ,ענעצס דאנ ענעצם .עידעמאק ןײז טנעײל לכי.יא קיציא
 סאװ םעד ,להק ןופ רעריפ םעד ,בוטש ןיא ךענעה ׳ר ןשיקנערפטלא םעד וצ
 — ןבעל ןשידלי ןיא גנוגעװאב־םראפער רעטםדנימ רעד ןגעקטנא ךיז טלעטש

 ־ראפ א ןיא ,תמא .ריטרעטניה רעד ךרוד ןעעדיא עי.ינ יד ןללרא דיז ןענבנג
 טרעק גגידצלא ןוא .גנודליב רעתמא טאטשנא ,גנודליב בלאה .םראפ רעטלפירק
 זא ,טנײמ סאװ הענעה ׳ר .ףיורא סיפ יד טימ ,פארא פאק ןטימ רעביא ךיז
 ,ןטײקשידאמיינ עלא יד ראפ םײה ןי_יז טרעכיזראפ ןוא ןסאלשעגפא טאה רע
 ףיוא עגארפ רעד טימ רעטלמוטעצ א ןײטש עידעמאק רעד ןופ ףוס םוצ טבי_ילב

 ? ״טימאד ןעמ טוט םאװ״ :ןפיל יד
 עלי_יװ א רע זיא ,עידעמאק ןי_יז ןענעײל טקידנעעג טאה לכייא קיציא זא
 ןױמד ןיא םיא ייב .ןגיװשעג טאה ןאספלאװ ןרהא .טרעטאמראפ ןציז ןבילבעג
 קיציא ןופ רעגײטש ןפיוא ליפשטסול א .ןבעװ וצ ןביוהעגנא סעפע ךיוא ךיז טאה
 ,ראלק ףיוא טשינ דאנ רע טסײװ ,יוזא יװ ןוא רעװ ,סאװ .עידעמאק םלכי_יא
 טעװ ,עידעמאק סדנינרפ ןי_יז ןופ ןעמוקאב טאה רע סאװ ,גנוגערנא יד זא רעבא

 .רעכיז ףיוא רע טסײװ סאד ,ןײג ןריולראפ טשינ
 — ןאטעג גאז א רע טאה — עידעמאק עכעלצונ דנוא ענהעש ענײא —
 ןעטיברעפ זדנוא ןאק רעװ״ :ץאראה סױא אטאמ ןריא טימ טכער ןבאה יז

 .״טײהראװ יד ןגאז וצ דנעלכעל
 טפיטראפ ןסעזעג ןענעז דניירפ עדײב .ןײגראפ י_יב ןטלאהעג טאה ןוז יד
 רעדורעג סאד ןוא שיורעג םאד טרעהעג דיז טאה ןסיורד ןופ •תובשחמ ערעײז ןיא
 ןוא םנגאװ יד ןופ ןראפ סאד .סאג רעד ןופ גנובעלפיוא רעקיטכאנראפ רעד ןופ

 .סרעשטוק יד ןופ ןעקאיװ
 רעשידיי רעטשרע רעד ףיוא טרעטיצעג עגר א טאה לארטשנוז רעטיור א
 ןאסלדנעמ השמ ןופ טערטראפ רעד .שיט ןפיוא ןגעלעג זיא סאװ ,עידעמאק

 ...ןענעטאש ןביוהעגנא דיז טאה טנאװ רעד ףיוא
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 .(מיכתפ םדעגניטע ד״ד ןופ רעבעגםיורא ןוא רעשראפ םעד ,דיירנייװ םןיאמ ר״ד טעמדיװעג)

 טאה יז רעדײא .לימ א יװ ןלאמעג .טדערעג ןוא טדערעג טאה ענעדלי יד
 .רעירפ וצ ףיוא ןגיולפעג ערעדנא ןעצ ןיוש ןעגעז ,טראװ ןײא טגאזעגסיורא
 ןוא שיט ןיא סנגיובנלע עדײב טימ טראפשעגנא ,ןסעזעג זיא רעגניטע ראטקאד

 .טרעהעגוצ ךיז
 זיא יז רעדײא ,דעטקאד ,ערעילאכ יד ןפאכ טלאזעג טאה ערעילאכ יד זא —
 ,םעדײא ןײמ ןופ טלאװעג יז טאה סאװ .טלעװ רעד ףיוא ןראװעג ןריובעג
 ןעװעג סנרפמ ןוא טעװעראהעג ,טנוזעג ןוא שירפ ןעװעג רע זיא טא זסאװ

 יד גאט םעגײש א ןיא ןזיװאב ךיז טאה ,ךעלרעדגיק ףניפ יד טימ בײװ סאד
 ןי״ימ טזאלעגרעביא .געט ײרד ענײא ןיא טגײלעגקעװא םיא טאה ןוא ערעילאכ
 ץלא סאד טגיל טציא .ךעבענ םימותי ףניפ טימ הנמלא עטסיװ א ,רעטכאט
 ,שטנעמ ךאװש ןוא טלא ןא ןיב ,רעטקאד ,ןײלא ךיא ןוא ,סעצײלפ עני.ימ ףיוא

 .עפישז ךיא םאװ םיוק
 .ענעדיי רעטלא רעד ןופ דײר יד וצ טרעהעגוצ ךיז טאה רעגניטע ראטקאד
 שוריפב זיא ענעדלי יד זא ,טכארטעג רע טאה ןגיוא עטכאמעגוצ בלאה טימ
 יז רעדײא ״,ערעילאכ יד ןעמענ טגעמעג עקאט טאה ערעילאכ א״ :טכערעג
 .שטשאמאז ןיא טכאמעגנא יז טאה ןברוח ןשפיה א .טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא

 .תמ א ןעװעג זיא בוטש רעדעי ןיא טעמכ
 ןגאלקאב וצ ךיז םאװ טאהעג טשינ ךעלטנגײא טאה ,ראטקאד רעד ,רע
 טקידנעעג טאה רע זא ,םיא ןיא טנאמרעד ךיז ןעמ טאה ריא קנאד א .ריא ףיוא
 טכאמעג ךיז ןעמ טאה הפגמ אזא ןופ טײצ רעד ןיא .גרעבמעל ןיא ןיצידעמ
 ־ראטקאד םעד ןענעקרענא טלאװעג טשינ םיא ןעמ טאה טציא זיב ;קידנםיװ טשינ

 .דנאלסױא ןיא טקידנעעג טאה רע לייװ ראפרעד ,לטיט
 ,טכאמ רעד ןופ םיא וצ טדנעװעג וליפא ךיז ןעמ טאה הפגמ רעד תעשב
 ןיא קירוצ ערעילאכ יד ןבללרטראפ ןפלעה ןוא ןעק רע סאװ ,ןאט לאז רע זא
 ךיז ןעמ טעװ ,ןבירטראפ הפגמ יד ןיוש טאה ןעמ זא ,טציא .ןללרא ור ריא
 טעװ ןעמ ןוא םאלפיד ןײז טריזילאגעל טשינ טאה רע זא ,ןענאמרעד רעדיװ

 .רעשדלעפ ןטושפ א ןופ הגרדמ רעד וצ ןרידארגעד רעדיװ םיא
 ראטקאד רעד סאװ .עגר ןײא ןײק ןריולראפ טשינ לללװרעד טאה עטלא יד
 יװ ןלאמעג רעטללװ טאה יז ןוא טײהרעטנוזעג ןטכארט ךיז רע לאז ,טכארט
 ריא טמוק׳ס רעװש יוזא יװ טלײצרעד .ץראה רעטיב ריא ןםאגעגסיוא ,לימ א
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 ,הנמלא יד ,רעטכאט יד .םימותי ענדיב יד ,ךעלקינײא יד ןעװאכוצפיוא ןא

 .ןעמעלא טימ טשינ סנטצעל ךיוא זיא ןײלא יז ןוא עטנוזעג ןײק טשינ ךיוא זיא

 ,ןקידגיזראפ וצ טשינ קיטײװפאק ןוא ,טסוה רעד ןוא אד ןוא אד ריא טכעטש׳ס

 ...ןגיוא יד ראפ ריא טלדניװש סע ןוא

 רעטלא רעד ןופ דײר יד וצ טרעהעגוצ ךאנ ץלא ךיז טאה ראטקאד רעד
 ןא דימת ןופ טאה רע ,זיא ןושל־שידיי סאד ןושל ןײש ארא׳ס ,טכארטעג ןוא
 ענײש ,ערעײט א .קלאפ ןטסארפ םענופ ךארפש רעד וצ ןרעהוצוצ ביל ךיז
 אזא טימ ךיז טיצאב ץנעגילעטניא יד סאװ ראפ טשינ טײטשראפ רע .ךארפש
 ןעמאנ־לדיז םעד טימ יז טפור ןעמ סאװ ראפ .ךארפש רעקיזאד רעד וצ לוטיב
 ךארפש עקיזאד יד ביל טאה ,רעגניטע המלש ראטקאד רעד ,רע .״ןאגראשז״
 ןי״יז ןעװ ,טכאנ י_יב רע טציז טפא .רעי_יט ןוא ןגײא םיא זיא יז .שפנ תבהא
 ךעלהשעמ ענײלק ,םילשמ ךארפש רעד ןיא טבי_ירש ןוא ,ןיוש טפאלש טניזעגזיוה

 .ךעלסעװאטאק ןוא

 םע טסײה ךיא ןיב זיא — :עקיריא סאד רעטי_יװ רעבא טהנעט ענעדײ יד
 ,ראטקאד ,טעז ראנ ,האופר א ןבעג רימ טלאז ריא ,ראטקאד ,ךי_יא וצ ןעמוקעג

 ךיא זא ,ןעמענ ךיא לאז ןענאװ ןופ ,רעי_יט ןטסאק טשינ לאז האופר יד זא
 ,טכאדעג ךי_יא ראפ טשינ ,טגיל סעצײלפ ענײמ ףיוא ןוא ,שטנעמ םערא ןא ןיב

 טאה ערעילאכ יד זא ,רעטקאד ,ערעילאכ יד ,יוא .םירעװ ףניפ טימ הנמלא ןא
 .ןעמוקעג טלעװ רעד ףיוא זיא יז רעדײא ,ןפערט טפראדעג יז

 ־ראפ ריא ןוא עטלא יד טכוזרעטנוא ,ןביוהעגפיוא ךיז טאה ראטקאד רעד
 .טפעצער א ןבירש

 ןייז ריא טעװ םורא געט עכעלטע ןיא ,ישעמומ ,טײקינײלק א זיא׳ס —
 ןופ הנותח רעד ףיוא ץנאט־זגורב א ןצנאט ךאנ טעװ ריא .טנוזעג ןצנאג ןיא

 .לקינײא ןטסגנלי רעי״יא

 םיא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,טפעצער םעד ןעמונעג טאה ענעדױ יד
 :טקנאדעג

 ךי_יא לאז רעטשרעביוא רעד .רעטקאד ,שטגעמ רערעינט א טנעז ריא —
 עכלעזא ךאנ ןוא רימ ראפ ןאטעג טאה ריא סאװ ,סטוג םעד ראפ ןלאצאב

 .ךיא יװ טײל־עמערא

 :טלכײמשעג טאה רעגניטע ראטקאד .ןעגנאגעגקעװא יז זיא ,קידנשטניװ יוזא

 רע טרעה ענייז ןטנעיצאפ בור םעד ןופ .״רעטקאד ,ןלאצאב ךי_יא לאז טאג״
 ראטקאד רעד ,רע זא ,רעטשרעביוא רעד ,ןכאמ רע טעװ םינפ ןײש א .סאד
 ןעגנוגעכער יד ןלעטשוצ ראי קיצנאװצ ןוא טרעדנוה רעביא םיא טעװ ,רעגניטע
 ףיוא .ןבעל ןי_יז ןופ ךשמ ןיא טלדנאהאב טאה רע סאװ ,טי_ילעמערא עלא ןופ
 רעד ףיוא .גאט ןטוג א ןבעל ןענאק עמוס רעד ןופ רע טעװ טלעװ רענעי
 ףיוא םיוק רע טאה ןטנעיצאפ עלא יד ןופ .רעטיב ראפרעד םיא זיא טלעװ
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 ןופ רע .ןדײלרעד םוצ ןעװעג ךאנ טלאװ סאד ראנ .עשאק רעד וצ רעסאװ
 .ןדירפוצ טשינ זיא ,עדלאג בייװ ןײז ׳יז רעבא .טשינ תונעט ןײק טאה טײז ןײז
 ךעלטרעװכעטש םיא טגאז ןוא זאנ רעטזאלעגפארא ןא טימ רדסכ םורא טײג

 .פיר רעטעביז רעד וצ זיב ןעײגרעד םאװ
 זא .טכערעג ךיוא ךעבענ יז זיא ,קיראק ףױא ןרעלק ליװ ןעמ זא ןוא
 רע זא ,גונעג זיא םיא ראפ סאװ ,לזמילש א ןאמ א טרעשאב ריא טאה טאג
 רע ןאק טכענ עצנאג .ךעלסעװאטאק ןוא ךעלהשעמ ענײלק ,םילשמ טביירש
 ריא ףיוא םע טסײה ״ןעלטנעט״ .ןבי״ירש ןוא רדח ןיא ךיז י_יב ןציזפא ױזא

 .ןושל
 םע טאה רע .רעגניטע ראטקאד טכארט — טראװ רעײט א — ״ןעלטגעט״
 ןעמוק ץונוצ לאמ א טעװ׳ס ,לכיב־ץיטאנ ןיא ךיז י_יב ןבירשראפ וליפא ןיוש

 •לסעװאטאק א רעדא ,לשמ א וצ
 ןײק טשינ טאה רע סאװ ,סאד טשינ טרא םיא זא ,ןגאז טשינ ןאק ןעמ
 רע ליװ .ןפלעה ךיז רע ןאק סאװ ראנ .קראטש שוריפב םיא טרא׳ס ,הסנרפ
 טשינ זיא׳ס״ :עדלאג ןי_יז עקאט טגאז יװ רעבא .ןלעװ ןימ א ךאנ ? טשינ ןעד

 .״ןראפעג טשינ ןוא טלדיפעג
 יװ ,טליפ רע זא טרפב .ײװ םיא טוט עטתינולפ ןי_יז ןופ ןעשטראװ םאד
 טײקכאװש יד ןײז רבוג טשינ רע ןאק ןגעװטסעד ןופ רעבא .טכערעג זיא יז
 רעד ,רעטכיד א זיא רע .רע טבי_ירשראפ ךעלטרעװכעטש עריא וליפא .עני_יז

 ןײז רעביא ןעלגאה רעטרעװ עטמסראפ יד טזאל רע .רעגניטע המלש רעקיזאד
 האנה טאה רע ןוא ייװ םיא טוט׳ס .טײקנײש רעײז השעמ תעשב טליפ ןוא פאק
 עני_יז ןופ תױח יד .םיא ראפ ףיוא ייז ןבעלי שיטבי_ירש םייב טכאנ ייב .ייז ןופ
 גנאלש א ןעװ .ץונוצ טראװ סעדעי םיא טמוק ,שידלי ףיוא ךאד ןדער םילשמ
 ױ.יז ןופ ךארפש רעד ןיא יז טדער ,ןושל ןעמוקאב ףראד לשמ א םעני_יז ןיא
 ־עהוצנא טימ ,ךעלטרעװכעטש טימ ,קיטפיג .סעכ ןיא זיא יז תעשב ,עטתינולפ

 .שיצ ,שיצ ,שיצ .ןשינער
 .קירוצ ןוא ןיהא .קירוצ ןוא ןיהא .טעניבאק ןרעביא םורא ךיז טײרד רע

 ףיוא רע טקוק טפאשביל טימ .עפאש־רעכיב רעד י_יב פא ךיז רע טלעטש טא
 רענײא ײז ןעײטש טא .טגאמראפ רע ןכלעװ ,רצוא ןקיצנײא םעד ,רעכיב יד
 ־טכיל ,טרעלעג סרעבײרש־םילשמ עשישטײד יד ןופ קרעװ יד .ןטײװצ רעד ןבענ
 טשינ אד .רענרעק ראדאעט ןופ רעדיל יד ,גניסעל ןופ ןעמארגיפע יד ,רעװ
 ןוא .שידױ ףיוא ״דײהעלאװ״ עדאלאב סרענרעק טצעזעגרעביא רע טאה גנאל
 ראפ ראג טשינ ךיז גיוט שידיי זא ,טלעטשעגטסעפ רע טאה טײקנדירפוצ טימ
 זיא עדאלאב רעד ןופ קיטסאטנאפ רעד ראפ וליפא ,ךעלסעװאטאק ןוא םילשמ
 ןעמוק ראנ ןפראד סע .לגוסמ יז זיא גנוטכיד רעד ןופ ןעמראפ עלא וצ .קיסאפ יז

 .סרעטסי_ימ עקירעהעג יד
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 ןסיורג םעד טכארטאב רעגניטע המלש טאה טפאשביל רערעדגוזאב א טימ
 ןיא טראד .קנאשרעביב ןי.יז ןיא ןענאטשעג זיא סאװ ״עקרעװ םרעליש״ דנאב
 רעגײטש ןפיוא .״עקאלג יד״ עמעאפ עקיטכעמ סרעליש דיז טניפעג דנאב םעד
 ,שטשאמאז ןופ רעגניטע המלש ראטקאד רעד ,רע טאה ״עקאלג״ סרעליש ןופ

 קאלג רעד טײלגאב ,םײוג יד ײב ײז י.יב .״טכיל םאד״ עמעאפ ןײז ןבירשעגנא
 םעד טכיל םאד טײלגאב ןדלי י_יב ןוא .רבק םוצ זיב לגיװ םענופ שטנעמ םעד
 רבוג רע טאה טפאשרעטסײמ רעתמא טימ .רבק םוצ זיב לגיװ םענופ שטנעמ
 טסאפ םטיר רעד .עמעאפ רעד ןופ ןעמראפ עטריצילפמאק ןוא ערעװש יד ןעװעג
 טכיל םאד טרעקאלפ שרעדנא .טרעדלישעג טרעװ סאװ ,גנומיטש רעדעי וצ ךיז
 סנפאק וצ םע טרעקאלפ שרעדנא ןוא דניק םענעריובעג־ײנ םעגופ תירב ןפיוא
 רעד ןיא ץלא ראפ .ךארפש עשידלי יד טא ,ךארפש ערעייט א .תמ םעד ןופ
 ןוא טראצ ,טראה ןוא קידװעגיוב זיא יז .טראװ עקיטיונ סאד יז טאה טלעװ
 ןעקניװ ןאק יז .עכעדעס א יװ ןטלעש ןוא דניק א יװ ןעשטשיפ ןאק יז .קיכעטש
 זיב קידװעדעראב ןי_יז ןאק ןוא ״ןײמ ךיא םאװ ,ןא ךיד סיוטש״ ,גיוא ןא טימ
 רענײש רעקיזאד רעד ןיא טבללרש רע סאװ האנה טוט םיא .ןרעװ לוד םוצ
 ענללז ןענעײל וצ ןעמעװ ראפ טשינ טאה רע סאװ ,דאש א ראנ זיא׳ס .ךארפש
 ,ןיוש טײג י היחתש עדלאג בללװ ןי.יז ראפ זלשמל ,ןעמעװ ראפ .ןעגגופאש
 טימ ןעפעשטראפ ןײג רע טעװ .ור וצ םיא טזאל יז זא ,ןדירפוצ זיא רע .טײג
 ייב ײז טגיל ,״עלעקרעס״ עמארד א ןבירשעגנא סנטצעל רע טאה טא ל ריא
 א ןיוש טאה רע .םעד ןגעװ טשיג וליפא טםײװ רעגײק ןוא דאלפוש ןיא םיא
 ןײלא דיז ןוא ענללז םיבתכ עלא יד ןקורדפא ףראד ןעמ זא ,טכארטעג לאמ ךס

 .לאפנייא ןקיזאד םעד טא ןופ טכאלעצ

 ,םיוק לסע ןעמ טמענ װו ןוא .טלעג טימ ןגעמראפ א ןטסאקפא ףראד׳ס

 .ךאװ יד ןעמוקוצרעביא ףיוא טאה רע סאװ םיוק

 ךאטש א םיא טיג ,קרעװ ענייז ןבעגסיורא ןגעװ טכארט רע ןעװ ,לאמ עלא
 סאװ ראנ .הלטבל הכרב א ןענעז ,דאלפוש ןיא ןגיל םאװ ,קרעװ .ץראה ןיא

 ? ןפלעה ךיז ןעמ ןאק
 :ףראש ןוא ךעלגנירדוצ טגערפעג רעצעמע טאה זיוהרעדאפ ןיא

 ןעמוק ףפית לאז רע ,םיא טעב ןעמ ל םײה רעד ןיא אד זיא ראטקאד רעד —
 .ערעילאכ ףיוא ןראװעג קנארק זיא סאװ ,הלוח א וצ

 ןענאטשעג זיא םיא ראפ .טעניבאק םענופ ריט יד טנפעעג טאה רעגניטע
 .זאנ רעקישטאלפ א טימ ןוא ראה עטרעביושעצ טימ גנױ א

 ל ערעילאכ ףיוא קנארק זיא רעװ —
 ראפכרוד ןפיוא .רעגיה ןײק טשינ זיא רע .רעבאלטאג רעב םהרבא ,רעגײא —
 ףיוא ןראװעג קנארק זיא ןוא הינסכא רעזדנוא ןיא טלעטשעגפא ךיז רע טאה

 .ערעילאכ
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 ־עגפיוא ןבאה ענײז ןגיוא יד .טנײשעגפיוא שממ טאה רעגניטע ראטקאד
 :דײרפ ראפ ןטכיול

 .שטשאמאז ןיא אד זיא רעבאלטאג רעב םהרבא —

 •״עלעקרעס״ ןייז ןענעײל ויצ ןעמעװ ראפ ןבאה ךאד רע טעװ טציא

 ״הלוח א וצ טציא םיא ןעמ טפור סאד זא ,ןסעגראפ ןצגאג ןיא טאה רע
 ׳הלוח ןײק טשיג רעבאלטאג זיא םיא ראפ .ערעילאכ רעד ףיוא קנארק זיא םאװ
 רע ןוא עמארד ןײז ןענעײל רע טעװ םיא ראפ .רעבײרש רעטמיראב א ראנ

 .תוניבמ ןגאז טעװ
 .גנױ םוצ ןפורעגפא ךיז רע טאה — עגר יד עקאט ,ןיוש םוק ךיא —

 ןטנעמורטםניא יד טימ עקזילאװ רעד טאטשנא ןוא .קעװא ףכית זיא גנױ רעד
 ןוא שיטביירש םענופ טפעה ןקיד א ןאטעג פאכ א רעגניטע ראטקאד רעד טאה

 .ןײרא געװ ןיא טזאלעג ךיז
 .ראטקאד ןפיוא טראװעג ,טעב ןיא ןגעלעג זיא רעבאלטאג רעב םהרבא

 זיא רעגניטע ראטקאד רעד ןוא טנפעעגפיוא ריט יד ךיז טאה ךעלדנע
 .ןפאכ םעטא םעד טנעקעג םיוק ,רעטעפאסראפ א ןלאפעגני״ירא

 גיוא סאד •טכארטאב םיא עגר א .הלוח ןבענ טצעזעגקעװא ךיז טאה רע
 ןופ טײװ זיא ליבשמ רעטמיראב רעד זא ,טנעקרעד ףכית טאה ראטקאד םעגופ

 .רעמ טשינ ןוא גנורעטשךגאמ ענײלק א סנטסכעה זיא׳ס .ערעילאכ

 רעמא — ,ןאטעג גאז א םיא וצ רע טאה — ,ערעילאכ ךי.יא גיוט סאװ —
 .״עלעקרעם״ ןיימ ןענעײל רעסעב ךי״יא ךיא לעװ

 םעד טלקיװעגרעדנאנופ ףכית רע טאה ,רעפטנע ןײק קידנטראװפא טשינ ןוא
 :ןענעײל ןביוהעגנא ןוא טפעה

 קיטש־רעטאעט׳ ייג א ראג ,רעדורב א ךאנ טײצראי יד רעדא ,עלעקרעס —
 ,רשוע רענעמוקעגפיוא ןא ,רעקיצנאד השמ ׳ר :ןעניושראפ .ןעיצפיוא ףניפ ןיא

 ...רעײז עלעטלא עדײרפ ,בייװ ןײז עלעקרעס

 טימ טעינילכראפ ןײלא ךיז ,םעטא ןײא ןיא טנעײלעג טאה ראטקאד רעד
 ,סערעטניא סיורג טימ טרעהעגנײא ךיז טאה רעבאלטאג רעב םהרבא .רעטרעװ יד

 טליפעג טאה רע .טבעלעג שממ ןבאה קיטש־רעטאעט םעד ןופ ןטלאטשעג יד
 דלעה־לפאטנאפ רעד .בוטש ןיא אד טײרדעגמורא ךיז ןבאה ײז .םעטא רעײז
 רעד ןופ ןעניושראפ עלא ,עלא — עלעקרעס ליח תשא יד ,רעקיצנאד השמ ׳ר

 .עגירטניא רעד ןיא טרעטנאלפעגניירא ןעװעג ןענעז סאװ ,עמאריד
 יד .טרעהעג טאה רעבאלטאג רעב םהרבא .טנעײלעג טאה ראטקאד רעד
 ןגעק רעטנענ ,רעטנענ טקורעג ךיז ןבאה רעגײזטנאװ ןםיורג םענופ סרעזײװ

 .וצ טכאנ
 רעבאלטאג רעב םהרבא זיא ,ןעגעײל סאד טקידנעעג טאה ראטקאד רעד זא
 הלוח רעד ןעװ ,טקרעמאב טשינ וליפא טאה רעגניטע .םיא ןבענ ןענאטשעג
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 .ןאטעגנא ךיז טאה רע ןעװ ןוא טעב םעגופ ןכארקעגסיורא זיא

 גאז א ןוא לסקא סרעגניטע ףיוא טנעה יד טגײלעגפיורא טאה רעבאלטאג
 :ןאטעג

 ־רעס״ רעײא ,ראטקאד ,ךאז ענשזאװ א ראג זיא קיטש־רעטאעט רעײא —
 .טכאמעג טנוזעג ןצנאג ןיא דימ טאה ״עלעק

 ־הלכשה ןגעװ טסעומשעג ,ןעמאזוצ ןסעזעג עדײב ךאנ ײז ןענעז גנאל ,גנאל
 ״ןאגראשז״ טראװ סאד .״ןאגראשז״ ןבײרש ןום טײקכעלצונ רעד ןגעװ ןוא ןכאז
 ןעמאנ םעד טצוגאב רדםכ טאה ראטקאד רעד .רעבאלטאג ראנ טצונאב טאה

 .״שידיי״

 עטוג יד .רעכעלקילג א ,רענעדירפוצ א ראטקאד רעד זיא ןעגנאגעגמײהא
 םיא ןבאה ,ןטפירש ענייז ןגעװ טגאזעג םיא טאה רעבאלטאג םאװ ,רעטרעװ

 .טבעלעגפיוא

 עניימ עלא זא ,ןסאלשאב רע טאה ,תוחוכ עלא ןדנעװנא ףראד ןעמ —
 ןכלעװ ראפ ,קלאפ סאד זא ,ןבעל׳כ ,טייצ ןיוש .קורד ןיא ןעניישרעד ןלאז קרעװ
 ןוא ןענרעל ,ןענעײל .ןכאז עלא יד ןופ ןבאה האנה לאז ,ןבירשעג באה ךיא

 •ןבאה האנה רקיע רעד

 ןעװעג זיא למיה רעד .ראטקאד רעד ,ןעגנאגעג רע זיא טירט עכעלעמאפ טימ
 טמעטאעגני״ירא ךיז ןיא טסורב רעלופ רעד טימ טאה רע .טנרעטשעגסיוא ןוא ףיט
 ענײלק עגײז ,םילשמ ענייז ןענעײל ןדלי יװ ןױמד ןיא ןעזעג .טניװרעמוז םעד

 .״עלעקרעס״ ןײז ןוא דעלסעװאטאק עגייז ,ךעלהשעמ

 זא ,ראטקאד רעקיצראה ןוא רעביל רעקיזאד רעד ,טנאעג טשינ טאה רע
 ןבעל םייב סני״יז טראװ טקורדעג ןײא ןײק ןעז וצ טרעשאב ןי״יז טשינ טעװ םיא
 ראי טרעדנוה ךרע ןא ןיא ,טיוט ןייז דאנ ןראי ךס א ,ךס א ןיא טשרע זא ןוא
 רוטארעטיל עשידלי יד ןוא ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד םיבתכ ענייז ןלעװ ,םורא

 .רעגניטע המלש ראטקאד ריא ןעגעקרענא ןוא ןענעקרעד ,ןעניפעג טעװ
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 דלעפנסקא לארשי

 רעםעדא .טסעג טלמאזראפ ךיז ןבאה דלעפנסקא לארשי סױראטאנ םײב
 טימ ײט טגנאלרעד טאה לדײמטסניד םאד .דנײרפ עטנעאנ םתס ןוא םיליפשמ

 .טעמושזעג טאה ראװאמאם רענעשעמ רעסיורג רעד .סטכאמעגגײא

 דמלמ רעקידרעװקרעמ רעד ןעװעג ,ךיז טײטשראפ ,זיא טםעג יד ןשױוצ
 א ללכב ןוא קרעװ םדלעפנסקא ןופ רערעראפ רעטרעטסײגאב א .ףיװשז השמ

 .סרערעלקפיוא רעסעדא יד ןשיװצ רוגיפ עװאקעשט

 ןשטנעמ ןקיזאד םעד ראפ זיא — לוש רעסעדא ןא ןיא רערעל א ןײלא
 ןעגנאגעגמורא זיא רע .רעדגיק קילדנעצ ראפ א טימ ןלענק וצ ןעװעג קיצגיװ
 .ןענרעל ךיז רעדניק יד ןפורעג ןוא סעדא ןופ ןסאג עשידלי עמערא יד רעביא
 רעדניק ןוא בײװ טימ טרעגנוהעגרעטגוא שפיה טאה סאװ ,ןױבא רערעטיב א ןײלא
 .ןסאמ עשידיי יד ןופ גנורעלקפיוא רעד ןבעגעגקעװא ןבעל ץנאג ןי״יז רע טאה —

 .״סענעגאיד״ ןעמאנ ןטימ טניורקעג ראפרעד םיא ןבאה םיליפשמ רעםעדא יד

 זעװרענ טעקפיפעג ןוא שיט םי״יב ןא ןביוא ןסעזעג ״סענעגאיד״ זיא טציא
 םיא לאמ טפא ,סעומש םוצ טרעהעגוצ םאזקרעמפױא ךיז טאה רע .עקלױל ןי.יז

 .גנוקרעמאב רעכעלטפאשנדיגל ןוא רעזעװרענ א טימ ןסירעגרעביא

 טימ ד?י רעכיוה א ,דלעפנעסקא לארשי םױראטאנ רעד ,ןײלא סאבעלאב רעד
 טאה רע .טקילײטאב טשינ םעומש םעד ןיא ךיז טאה ,ןגיוא עגולק ,עצראװש
 ־איד״ דגי״ירפ ןייז ןופ ןעגגוגעװאב עזעװרענ יד וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא ןגיװשעג
 ,רעגײטש ןײז יװ ,ןציה וצ ךעלטפאשגדײל ןביוהעגנא ךיז טאה סאװ ,״סענעג

 טשינ ךיוא ןבאה ערעדנא יד זא ,ךיז טײטשראפ .גנונײמ ןי.יז ןקידײטראפ ןוא
 רעקײטפא רעד ״ןסעגעגאיד״ טלעטשעגנגעקטנא ךיז טאה רקיע רעד .ןגיװשעג
 ךיז טאה רע ךיוא .לדרעב רעטיש א טימ ןלירב ןיא ליכשמ א ,ןאמדלאג לאומש
 טשינ ראה א טעװ סאװ ,קאװטיל רעטנשקעעגני_יא ןא — םיכרד ענעגײא עני.יז
 ךיז ןביג סאװ ,יד ןופ טשינ ךיוא רעבא זיא ״סעגעגאיד״ .סנײז ןופ ןטערטפא
 ךיז ,רעכיב יד ןופ ןטאטיצ ,ןטנעמוגרא טימ ןטאשעג טאה רע .רעטנוא טכײל

 טײטש יוזא ןוא יוזא .ןאסלעדנעמ השמ ןםױרג םעד ,״רעסעד״ ןפױא ןפורראפ
 רעקיזאד רעד טמוק .ןי.יז טשינ ןאק שרעדנא ןוא םיבתכ םנאסלעדנעמ ןיא שוריפב
 ךיז טלעטש ?השעמ א טײטשראפ ריא .רעױפאק טקנופ טגאז ןוא קאװטיל
 ,םיבתכ סנאסלעדגעמ ןיא יקב זיא סאװ ,ףיװשז השמ ןופ גנונײמ רעד ןגעקטנא

 רעד ,קאװטיל רעד רעגײטש א טעװ םאװ ,אברדא .ירשא ןיא דלי רעמורפ א יװ
 ...?טאטיצ אזא ןגעקטנא ןגאז ,ןשקע

 זיא סעומש רעד .ײט טגנאלרעד לאמ א רעדיװ טאה לדײמטסגיד סאד
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 םעד י_יב ןבילבעג רעבא זיא ןשקע רעד קאװטיל רעד ,רעכעלטימעג ןראװעג
 •ןקיבייז

 רעטײװצ א .ןיבר ןשידיסח א ןופ ״תפומ״ ןװאקעשט א טלײצרעד טאה רענײא
 רע זא ,טמיראב ךיז טאה סאװ ,דיסח א ןופ תוטש ןװאקעשט א טלײצרעד טאה

 .םיכאלמ טימ ןדער םעגייז ןיבר םעד ןעזעג ןײלא טאה

 רעטגעצ ןיא .ןטײװצ ןכאנ ןגיולפעג זיא טאדקענא ןײא .טכאלעג טאה ןעמ
 רעד ,רעלדניװש רעד ,יבר רעשידיסח רעד ןענאטשעג זיא ןטאדקענא עלא ןופ
 ,לכײמש־קזוח א טבעװשעג טאה ןפיל סנעמעלא ףיוא .רעראנפא רעד ,רעריפראפ

 רעגײטשסנבעל ןשידלי ןצנאג א ןםירעגפיוא ןבאה סאװ ,ןעלכײמש ענעי ןופ רענײא
 .ןאטעג לסײרט א טסעפ םיא ןוא

 ךיז טאה — ? תױשעמ עטלײצרעדרעביא ןוא ןטאדקענא רימ גיוט סאװ —
 דלעפנסקא דניירפ רעזנוא זדנוא לאז רעמא — םלוע ןופ רעגײא ןפורעגפא

 עשידיםח יד י_יב ןעזעג ןגיוא ענעגײא יד טימ ןײלא טאה רע סאװ ,ןלײצרעד
 .״רעװאלצארב״ רעטנערבראפ א ןעװעג טנגױ ןייז ןיא סעפע ךאד זיא רע .םײבר

 ,רעװאלצארב ןופ ״טנאה רעטכער״ רעד טימ ןוא ןענמהנ ׳ר טנעקעג טוג טאה רע

 .עקלעמש רעטנעאנ ראג א ןעװעג רע זיא ,ןתנ ׳ר טימ

 עביל עני_ימ ,ןלײצרעד וצ אד זיא סאװ — :ןאטעג לכײמש א טאה דלעפנםקא
 טסײװ ריא רעבא .ךםי א ראג ,ךס א אד זיא ןלײצרעד וצ טסײה׳ם זדנללרפ
 ,גנידצלא .ליומ ןטימ יװ החמומ רערעסערג א ךיא ןיב ןעפ רעד טימ זא ,טוג ץנאג

 ןיוש ךיא באה ,ןפיוה עשיבר ןיא טרעהעגנא ןוא ןעזעגגא ךיז באה ךיא סאװ
 סע טנעײל ,״םידיסח רפם״ ןי_ימ רעגײטש א טמענ .רעכיב עני_ימ ןיא ןבירשאב
 ־צניפ יד ,שופיע עצנאג סאד ןעזרעד .ןרעװ ראװעג ץלא טעװ ריא ןוא ךרודא

 ,ןשינעביולגרעבא עריא עלא טימ תורקפה יד ,טײקנענאטשעגפא יד ,שינרעט

 ץלא ךאנ טפלעה׳ס ןוא ןראי ןוא ןראי טניז ןיוש ןפמעק רימ עכלעװ ןגעקטנא
 .טשינ

 סאװ ,ףיװשז דגי_ירפ ןי_יז ףױא ןאטעג קוק א ןוא ןראװעג ןגיװשטנא זיא רע
 ןי_יז ןופ ךיור ןליונק עקידרדסכ קידנזאל ,שיט םי_יב ןא ןביוא ןםעזעג זיא

 .עקלױל

 סאװ — טצפיזעגפא דלעפנסקא טאה — ,קיטײװ רעסיורג א רימ זיא׳ס —
 ־ײצרעד ,ןענאמאר עקידנעב־עכעלטע עסיורג .דאלפוש ןיא ןגיל ןדי־בתפ עני_ימ
 ןוא ןענעײל ןדלי ןלאז .ןקורדפא טפראדאב ײז טלאװ ןעמ .סעמארד ןוא ןעגנול
 ןבעל ןגײא רעײז ןעזרעד רעכיב עקיזאד יד ןיא ןטלאװ ײז .ײז ןיא ןקוקגײרא

 .לגיפש א ןיא יװ

 טאה דלעפגסקא לארשי סױראטאנ רעד זא ,ןסײװ עלא .ןגיװשעג ןבאה עלא
 ,שידױ טםארפ ףיוא םירפס עכעלצונ ןוא עקיטכיװ לםיב שפיה א ןבירשעגנא

 זיא סאד רעבא ,טקורדעגפא ןיוש ןעמ טאה ןטעברא ערענעלק יד ןופ עכעלטע
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 ןטלאטשעג עטגעאנ

 רעתמא ןא ,רצוא ןא .די־בתכ ןיא ךאב מגיל סאװ ,םעד ןגעקטנא טשינראג ךאנ
 .ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד לאז רע זא ,טראװ סאװ ,רצוא

 ןטסעבמא ןעק ןוא טםײװ רע .״סענעגאיד״ ןפורעגפא ךיז טאה רעטשרע רעד
 ,תועינמ יד דיוא ןאק רע רעבא .םיבתכ סדלעפנסקא ןופ טרעװ םעד עלא ןופ

 ןעײרעקורד עשידײ ײװצ יד .ןעני_ישרעד טשינ ײז ןזאל ןוא געװ ןיא ןגיל סאװ
 עשיסרוקיפא יד ןקורד וצ טגאזעגפא ךיז ןבאה רימאטישז ןיא ןוא ענליװ ןיא
 ןראפ וליפא טײרדעגסיוא קיצנוק ךיז טאה י_ירעקורד סמאר .ןדלעפנסקא ןופ םירפס
 עני_יז ןוא ןדלעפנסקא ןופ השקב א טיול טאה סאװ ,װאראװא רעטסינימ־סגנודליב
 רפס״ םעד ןקורד וצ פא ךיז טגאז ינרעקורד יד םאװ ראפ ,טגערפעגנא דני_ירפ
 סדלעפנםקא הנכס א ראפ סאװ ,ןסײװ ״ךעלעמינרטש״ יד .ןדלעפנסקא ןופ ״םידיסח
 ןלאז ײז זא ,תוחוכ עלא טימ טשיג ןזאלרעד ײז ןוא ײז ראפ ןענעז קרעװ
 ןטסאקפא ףראד סע זטלעג :העינמ א דאג ןאראפ זיא םעד ץוחא .ןענײשרעד

 .ריבג ןײק טשינ זיא רבחמ רעד ןוא ןגעמראפ א

 ךיז זומ׳מ ,ףראד׳מ — לוק ןפיוא דיוה ףיװשז השמ טגאז — רעבא —
 לאז טעברא עקיטכיװ ןוא עםיורג אזא זא ,ןזאלרעד טשינ ראט׳מ .ןעגנערטשנא

 .דאלפוש ןיא ןליופ

 לאמ םאד זיא ,קאװטיל רעד ,רעקײטפא רעד וליפא .םיכסמ ןענעז עלא
 ןוא ײט זאלג ןי_יז ןופ ןאטעג פוז א טאה רע .״ןסענעגאיד״ טימ קימיטשגינא
 ןבעגוצסיורא תוחוכ עלא טימ ןעז ףראד ןעמ .טכערעג זיא ףיװשז — :ןבעגעגוצ

 .קרעװ סדלעפנםקא

 ־לטימ א .טסאג א דאנ ןעמוקעגנײרא זיא׳ס ןוא טנפעעג ךיז טאה ריט יד
 ןטײרב א ןוא זאג רעד ףיוא לקאניב א טימ ןאמ רעקיראילטימ ןוא רעקיסקװו
 ןקיטעפשראפ ןי_יז ראפ טקידלושטנא דיז טאה רע .ןפיל יד ףיוא ״טנװא ןטו׳ג״

 .שיט םי_יב טצעזעגקעװא דיז ןוא ךיז

 טםירגאב םיא טאה קיצראה סרעדנוזאב .טסידגאב םיא טימ דיז ןבאה עלא
 ־שידיי רעד ,דנינרפ ןי_יז ןעװעג זיא סאד רענעמוקעגנא־טשרע רעד .דלעפנםקא
 .םיבתכ םדלעפנסקא ןופ רערעראפ רעסיורג א .רענרעל .ז •ז רעבי_ירש רעשיסור

 רמאמ ןצנאג א קרעװ סדלעפנסקא ןגעװ ןבירשעגנא רע טאה גנאל טשינ אד
 ־פא ךיז ןםעגראפ טשינ ןוא םיבתכ יד ןופ טײקיטכיװ יד טביולעג .שיסור ןיא

 .גנוטי_ידאב רעשירעלטסניק רעײז ףיוא ןלעטשוצ

 זאלג א טסאג םענעמוקעגנא טשרע םעד טגנאלרעד טאה לדײמטםניד םאד
 ,ןכאז ענעדישראפ ןגעװ טרעדױלפעג ןוא ךעלטימעג ןסעזעג רעטי_יװ זיא ןעמ .ײט

 .םיבתכ סדלעפנסקא ףיוא ןעמוקעגפיורא רעטי_יװ זיא ןעמ זיב

 :ןאטעג גאז א ןוא ליומ ןופ עקלױל ןי_יז ןעמונעגסיורא טאה ״סענעגאיד״

 יינ ןײז ןעגעײלרעביא זדגוא לאז דלעפנסקא ןא ,רשױ א ןעװעג טלאװ׳ס —
 עטראנעג יד״ :קיטש־רעטאעט א ןופ םראפ רעד ןיא ןבירשעג טאה רע סאװ ,רסס

37 



 רעגגאמ קיציא

 .טלעװ עטראבעג א לאמ ןײא ןיוש זיא׳ם ןוא .סע טםײה ״טלעװ

 עטראנעג״ ןײז ןענעײל לאז דלעפנסקא ןרעדאפ ןוא ןטעב ןעמונעג ןבאה עלא
 .״טלעװ

 ־פיוא רעבא ךיז רע טאה דאתעד .טלקנעװקעג לסיב א דיז טאה דלעפנסקא
 ־בתפ ענייז ןגעלעג ןענעז סע װו ,דאמאק םוצ ןעגגאגעגוצ ,שיט םעבופ ןביוהעג
 וצ ןביוהעגנא ןוא קירוצ טצעזעגקעװא דיז ,טפעה קיד א ןעמונעגסיורא ,ןדי

 :ןענעײל

 :ןטייצראפ ףיוא דיז ןרעדבוװ תומוא עגולק עלא״

 — ,ןטײדאב סעפע לאז ףושיכ זא ,ןביולג טגאקעג ןעמ טאה יװ

 ,סרעכאנז ןיא ,םיצל ןיא ,םידש ןיא ,תוחור ןיא ןביולג וצ

 .״סרעכאמ־ףושיפ ןיא ןוא רעמענ־תורצוא ,רערעװשאב ןיא

 ןלעפעג םלוע םעד זיא ,ןעמארג עקיצנוק ןיא ןבירשעגנא ,המדקה עצנאג יד
 :המדקה רעד ןופ ףוס רעד רקיע רעד ,ראג זיב ןראװעג

 ,טארוקא עקװעראש ןיא ןוא תמא ץלא זיא ץינציפש ןיא״

 .טאלג טלײצרעד ראנ ,ןבירשאב זיא׳ם יװ יוזא ץלא

 ,ראי 46 ראם ןםארטעג טראד דיז טאה השעמ יד

 .״ראפ א ןיהא ןבעל׳כ טוט — ןרעװ ראװעג ריא טליװ

 ,תפומ־לעב םעד ,רעצינציפש בײל ׳ר ןיבר עשידיםח םייב ענעצס עטשרע יד

 ״טלעװ רעטראנעג״ ןײז טימ טנײמ דלעפנםקא םאװ ,טכאמעג ראלק ףכית טאה
 ערעײז טימ סרעצינציפש בײל יד טא .טלעװ יד ,זאנ רעד י_יב יז טריפ׳ס רעװ
 סאװ ,ןשינעקישנא ,טראס עװרעפ םרעלדניװש ,ןעגנױ עבארג בור סאד ,םיברוקמ

 .זאנ רעד ייב טלעװ יד ןריפ ײז — ןרעװ רוטפ טשינ טכי״יל יוזא ןעק ןעמ

 ןאפאגא רעכאנז רעשיוג רעד ןוא רעצינציפש בײל ׳ר רעכאנז רעשידיי רעד
 טשינ זיא םאװ ,והותה־םלוע רעצנאג א .לדער סאד ןריפ ןיקדאװ שטיװאגאפאגא
 ,ןביולג טשינ טליװ ריא ביוא .ראװ רעד ףיוא ןאראפ זיא ראנ ,טכארטעגסיוא

 •ראלק ףיוא ןגײצרעביא דלעפנסקא די.יא טעװ

 טעקפיפעג טאה ״םענעגאיד״ .סערעטניא סיורג טימ טרעהעג ןבאה עלא
 .טנעה עדײב ףיוא פאק מעד טראפשעגנא ןסעזעג זיא רענרעל ןוא עקלױל ןי״יז

 .טעמושזעג ליטש טאה ראװאמאס רעד

 ףיװשז השמ ןעגנורפשעגפיוא זיא ,ןענעײל טקידנעעג טאה דלעפנםקא השמ זא
 .טרא ןייז ןופ

 .ןקורדפא ףכימ ךאז יד ףראד ןעמ ? טראוו ןעמ ןוא ןעמ טײטש סאװ —
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 ןטלאטשעג עםנעאנ

 .ןרעװ טכעלטנפעראפ טעװ גנידצלא זיב ,גנאל יוזא .עטײװצ א םעד ךאנ ןוא
 עקיזאד יד ןיא ךיז טקיטיונ סאװ ,ןומה ןיא ןיירא ןוא דאלפוש םענופ םיורא

 .ןבעל ןיא יװ ,םירפס
 ןסאלשאב עלא ןבאה ,לוק א ףיוא טגאזעגםיורא טאה ףיװשז םאװ ,םאד

 .ךיז ײב טײהרעליטש

 ־ניירא קירוצ םיא ןוא טפעה םעד טכאמראפ טאה דלעפגסקא סױראטאנ רעד
 האלפוש ןיא טגײלעג

 ןעװעג ןיוש זיא׳ם .טקורעג ,טקורעג ךיז ןבאה רעגײז םענופ סרעזי״יװ יד
 ןעװעג ץלא ךאנ זיא דלעפנסקא םױראטאנ םי״יב ןוא טכאנ רעד ןיא טעפש
 ךיז ןוא םיליכשמ רעםעדא ,דני״ירפ עגינז ןסעזעג ןעגעז שיט םי״יב .קיטכיל

 .םיבתכ עני.יז ןבעגוצסיורא יוזא יװ ןטאראב

 ,החמש א ןופ ןיפוליגב לםיבא ןעגנאגעגמײהא ןענעז םאװ ,םידיסח עכעלטע

 .ןגיפשעגםיוא לאמ י_ירד ,זיוה םדלעפנםקא קידנעײגינבראפ ,ןבאה
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 רעבאלטאג רעב םהרבא

 רעבאלטאג רעב םהרבא רעטלא רעד .גאטימכאנ־יאמ רעקינוז־קיטביל א
 ןוז־יאמ יד .בוטש רעד ראפ קבאב רענרעצליה רעד ףיוא ןסיורד ןיא טציז

 .ײז טמעראװ ,טנעה עטענאיװראפ ,עטלא עני.יז ףיוא טליפש

 טפור גנילירפ .״גבילירפ״ :קירישט ,קירישט :לגײפ ןרעשטשיװצ ךאד ןפיוא
 ,ררושמ רעטלא רעד ,רע .געװ ןרעביא ןרעטאלפ ןבלאװש ראפ א .סאד ןעמ

 .ןראי־רעדניק עני.יז ןופ ןבלאװש יד ןופ ליפשרעטאלפ עקיזאד סאד טקנעדעג
 רעבא .רעביא סע ויז טרזח גנילירפ ןדעי טימ .רע טכארט — ליפש טלא ןא

 .ערעדנא ןבלאװש יד ןוא ערעדנא ןענעז ןעגנילירפ יד

 יד ןענעקרעד טוװרפ .ןגיוא עדנילב בלאה יד ןא טגנערטש .פא טצפיז רע
 .סנטײװ רעד ןופ םיא ןסירג םאװ ,סרעײגייבראפ

 ןוא רעטכאט רעד ײב ,עבבוד ןיא ,אד ךיז רע טניפעג ראי ײװצ עטצעל יד
 ,םזיטאנאפ ןטימ טפמעקעג ,ךיז טלגנארעג ,ןבעל א טבעלעגפא .םעדײא םײב

 ,״רעטכאט רעשילמיה״ רעד ראפ ,גנורעלקפיוא ראפ ,גנודליב ראפ טפמעקעג

 טציא — רעטיב טלכײמש רע — רעטלע רעד ףיוא טציא ןוא .הלכשה רעד
 ראנ ,רעגיװש ןוא רעװש ןי.יז ייב טשינ לאמ סאד .טסעק ףיוא לאמ א רעדיװ

 .םעדײא םי.יב ןוא רעטבאט רענעגײא רעד ײב

 ןטלאה רעדניק יד .ןגאלקאב וצ סאװ טשינ ךיז רע טאה ,טגאזעג תמא םעד
 סע זיא םיא ראנ .בוט־ןבא ןא רעביא יװ ,םיא רעביא ןרעטיצ ,דובכב םיא
 םיוק טנידראפ ןוא רעװש טעװעראה םעדײא רעד זא ,טסײװ רע .אחינ טשינ
 ,ןײלא טסײװ רע ראנ .טשינ ראג ןעמ טגאז ,ןטלא םעד ,םיא .הסנרפ ףיוא

 רעבא ,ןגאלשעג עקאט םיא זיא היאר יד ,עקאט רע זיא טלא .ןײלא טײטשראפ
 .ןענזרעגסיוא טשינ ךאנ םיא זיא לכש רעד

 ןבירשעג .קלאפ ןראפ ןבעגעגקעװא ןבעל א ?ןפלעה ךיז רע ןאק סאװ ראנ
 .״ןאגראשז״ ףיוא יא ,שלערבעה ףיוא יא ,םעידעמאק ןוא סעריטאם ,רעדיל םיא ראפ

 רעטכאט רענעגײא רעד י_יב טסעק ףיוא לאמ א רעדיװ רעטלע רעד ףיוא טא ןוא
 ...םעדײא םי_יב ןוא

 טרעטיצעג ןבאה סאװ ,ןקעלפנוז יד .טנאה רעד טימ ךאמ א טוט רעבאלטאג
 .סנסופוצ פארא םיא ןלאפ ,טנאה ןײז ףיוא

 לרוג רעד זיא׳ס .טרעשאב ןיוש זיא יוזא — ,רע טכארט — ,ןלאפראפ —
 .ןלאפראפ .רבחמ ןשידױ א ןופ

 ךיז ןגאי ײז .ןגיוא עדנילב בלאה ענייז ײבראפ ךיז ןגארט רעדניק עכעלטע
 .טימעג ןייז ןיא פא ףיט טגנילק רעטכעלעג עשירעדניק סאד .ןטײװצ ןכאנ םנײא
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 סאװ ,ןטלאטשעג ןוא ןכאז לאמ א רעדיװ טעז רע .ךיז טליפשעצ ןױמד ןײז
 ןײז טימ גנילירפ רעקיטציא רעד .טקעמעגפא גנאל ןופ ןיוש טאה טי״יצ יד
 ןא עקאט זיא ,רעמײב עטעטיװצעצ עני_יז טימ ,ןבלאװש ענייז טימ ,דלאגנוז
 יד טימ רעשימײה דיז טליפ ,ררושמ רעטלא רעד ,רע רעבא •הרוא רעטגײלעגנא

 .טײהנעגנאגראפ רעד ןופ םיורא טיצ ,טרעװשאב ןורכז ןי_יז סאװ ,ןטלאטשעג

 ־עגפא ירפ יוזא םיא זיא סאװ ,ןזח םעד ,םעני_יז ןטאט םעד רע טעז טא
 רעצראװש רעד טימ םינפ עסאלב־לדײא סאד ,רוגיפ עכיוה ןי_יז טעז רע .ןבראטש

 ,תועמשמ .טשינ רע טרעה לוק ןייז ראנ ,רעטאפ רעד םיא וצ טדער םעפע .דראב

 .לוק סאד ראנ, ןטלאטשעג יד טשינ ןרילראפ רעטסנעפשעג יד זא

 ןייז טעז .װאכינרעשט לטעטש ןיא רעװש ןייז ןופ בוטש יד רע טעז טא
 ,תידוהי ענעגײא יד ,יז רע טעז טא ןוא ,ראי ןצײרד טלא םיוק זיא םאװ ,בי_יװ

 .טשיג ליװ רע שטאכ ,פא יז טג רע .עטילבעצ ,ענײש א ,עקירעי־ןצכא ןא

 רעד ,רע זא ,טעכױנרעד ןבאה םידיסח יד לי_יװ ,ראפרעד ראנ ליװ רעװש רעד
 .טדי_יל ,ףיט טקיטײװ רע ןוא טנײװ תידוהי .סרוקיפא ןא ןראװעג זיא ,םעדײא

 ןשידיסח םעד טשינ :ןײז לחומ טשינ לאמ ןײק ײז רע טעװ קיטײװ ןקיזאד םעד
 עצנאג סאד ײז ןגעקטנא ןפמעק טעװ רע .״סעקאינכ״ ענײז טשינ ןוא ןיבר
 לאמ ןײק רע טעװ ,ןאטעג םיא ןבאה ײז סאװ ,הלװע עכעלנעזרעפ יד .ןבעל
 טעװ ,ןטילעג ליפ יוזא טאה רע דעכלעװ בילוצ ,הלװע יד .ןסעגראפ טשינ

 .ףמאק ןי_יז תעב ןגיוא יד ראפ ןײטש דימת םיא

 ,סנקירעביא .קראטש וצ טדנעלב ןוז יד .ןגיואי יד טכאמראפ רעטלא רעד

 ןטלאטשעג ןוא רעדליב עלא יד זא זןגיוא ענעפא יד טציא רע ףראד סאװ וצ
 ךאד ןעמ טעז ,עגר רעקיזאד רעד ןיא טרעװשאב ןורכז ןי_יז סאװ ,לאמ א ןופ
 סאד טגאי סנײא ,דליב ךאנ דליב .ןגיוא עטכאמעגוצ טימ רעטלוב ןוא רעסעב

 .ןבעל ןי_יז ןופ עמאראנאפ יד .עמאראנאפ עשילרעטסיוא ןא ,עטײװצ
 ,רע .ךיירטסע ןוא דנאלסור ןשיװצ ץענערג יד ,לכי_יט עלאמש סאד זיא טא

 רעד רעביא רעבירא ךיז ןעלגומש ,ןזח םעד ןטאט ןטימ ,רעבאלטאג רעגנױ רעד
 אד .הלכשה רעד ןופ רעטנעצ רעד ,לאפאנראט טאטש יד זיא טא .ץענערג
 רעטאפ רעד .לושסקלאפ עשידױ עטשרע יד טלעטשעגקעװא לרעפ ףםױ טאה
 טאה ,רעבאלטאג ןגנױ םעד ,םיא רעבא .זיולק סלרעפ ףסױ ןזיװעג םיא טאה
 ,שטנעמ םעד טא ,לרעפ ףסױ ראטאמראפער םעד ,ןײלא םיא ןעז טלאװעג ךיז

 ןביוהעג םיליכשמ יד ןוא ,תוללק עטיוט טימ ןטלאשעג ןבאה םידיסח יד סאװ
 טא .לרעפ ףסױ וצ קעװא רע זיא ןסיװ סרעטאפ םעד ןא .ןיירא למיה ןיא
 םעד .סעומש א םיא טימ טריפראפ לרעפ .טעניבאק ןיא םיא י_יב רע טציז
 טעװ ןוא טראװ י_יב טראװ גאט ןקיטנייה ןזיב רע טקנעדעג סעומש ןקיזאד
 .טלעװ רעד ףיוא ןעמעטא וצ טרעשאב ךאנ זיא םיא ןמז־לכ ןסעגראפ טשיג םיא

 לרעפ ףסױ .ןבעל ןי_יז ןיא טקגופדנעװ א ןעװעג זיא סעומש רעקיזאד רעד
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 ,קענש רעגנױ רעד ,רע ןעװ ,דלימ ןוא דעלרעטאפ טלבײמש ,םיא ןגעקטנא טציז

 ןייז רע טעװ ,םידיסח ןכאלסיוא יװ ,ןעלטימ עניוזא טימ זא ,ןזײװאב םיא ליװ
 דאד ןלעװ ,״ןירימט הלגמ״ םלרעפ ףסױ יװ ,רפס אזא .ןכײרגרעד טשינ ליצ
 ףיוא ןבאה םע טעװ יוזא יװ אט .ןעמענ טשינ ןי״ירא טנאה ןיא וליפא םידיסח

 ?גנוקריװ א ײז

 דעכײװ רעבלעז רעד טימ רעבא .טסנרע ןראװעג זיא םינפ םלרעפ ףסױ
 ,ןעװעג חיטבמ ,רעבאלטאג ןגנױ םעד ,םיא רע טאה םיטש רעכעלרעטאפ ןוא

 יד ןוא רע םאװ ,ףמאק םעד ןײטשראפ רע טעװ ןרעװ רעטלע טעװ רע ןעװ זא
 ־ילכ עקיבלעז יד טימ ןפמעק טעװ ,רעבאלטאג ,רע ןוא ,ןריפ םיליכשמ ערעדנא
 םעד סאמ רעלופ א ןיא ןצאשפא ןענאק טלאמעד טשרע טעװ רע לי״יװ ,ןײז

 .טראװ ןטקורדעג ןופ חופ

 יד טרעדאפעגםיורא םיא ןבאה ףמאק םוצ .ןעװעג טכערעג זיא לרעפ ףסױ
 ןעגנוװצעג ,ןבעל־עילימאפ ןײז ןיא טשימעגגי״ירא ךיז ןבאה ײז .אפוג םידיסח
 גאט ןקיטניגיה ןזיב דאנ זיא דגוװ יד .בי_יװ ןטשרע ןייז טימ ןטג וצ דיז םיא
 םולח ןיא יז רע טעז ,רעטלע רעד ףיוא טציא וליפא ,טפא .טלײהראפ טשינ
 ,עצראװש יד טימ תידוהי עקנאלש ,ענײש יד ,ןגיוא יד ראפ םולח ןבלאה ןיא ןוא

 .ןגיוא עסיורג
 ,קירישט״ .לגיופ א ייבראפ טרעטאלפ רעבאלטאג ןטלא םעגופ פאק ןרעביא

 ץעגרע ןופ ןגארט וצ םיא טגנערב לטניװ םעראװ א .םיא אטשיג ןוא ״קירישט
 ןקיזאד םעד ןי״ירא ךיז ןיא טמעטא רעטלא רעד .רעדעס עטילבעצ ןופ חיר םעד
 יז תעב ,תידוהי ןופ ףוג רעגנױ ,רעקנאלש רעד יװ יוזא טקעמש סאװ ,םורג
 רעכלעװ ףיוא ,גגורעדנאװ רעטשרע ןײז ןופ ןעמוקקירוצ ןכאנ טראװרעד םיא טאה

 .רעטאפ םעד ןריולראפ טאה רע

 .טרעה ןעמ סאװ םיוק םיוק ,דיז ןגעװאב ררושמ ןטלא םעד ןופ ןפיל יד

 :״ץפיז א״ דיל ןייז ןופ תורוש עטשרע יד םורפ ןוא ליטש טעשטפעש רע

 ,קירוצ טנגױ ןיימ רימ ביג

 ,טייצ עשרעדניק יד רימ ביג

 ,קילג ןיימ ןעװעג זיא םאד

 .טײװ רימ ןופ קילג סאד זיא טציא

 עקאט זיא׳ס .ןגיוא עדנילב בלאה יד ףיוא לי״יװ א ףיוא טנפע רעבאלטאג
 זיא ןגיוא עטכאמעגוצ טימ רעבא .ןײש רע זיא גנילירפ רעדעי יװ ןוא .גנילירפ

 :טעז ןוא ןגיוא יד קירוצ טכאמראפ רע .רעסעב

 רעד ןיא .ערעילאכ רעסיורג רעד ןופ טײצ יד זיא׳ס .שטשאמאז ןיא זיא רע
 ראטקאד רעד .ראטקאד א ןפור טקיש ןעמ .קנארק רע טרעװ הינסכא רעשטשאמאז
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 ןטלאטשעג עטנעאג

 טרעה רע ןוא ןגיוא עטמולחראפ ראפ א ךיז ראפ טעז רע .רעגניטע המלש זיא
 :לוק א ןופ ןעשטפעש סאד

 ןײמ ןענעײל רעסעב ךײא ךיא לעװ רעמא ,ערעילאב ךי.יא גיוט סאװ —
 .״עלעקרעס״

 טלעפעג ,ןרעבאלטאג ,םיא .קיטש־רעטאעט ןייז םיא ראפ טנעײל רעגניטע
 קיטש־רעטאעט א ןבײרשוצנא ךיוא ךיז ײב טסילשאב רע ןוא ראג זיב םע
 ןא טבײרש ןוא קעװא עקאט ךיז רע טצעז ,קידגעמוקמײהא .״ןאגראשז״ ףיוא
 טריפעגפיוא .״טכאנ ןײא ןיא תופוח ײװצ רעדא ,ךוטקעד םאד״ :עידעמאק ןייז
 טכארט — גאט וקיטני״יה םוצ זיב עידעמאק עקיזאד יד טשינ עקאט ןעמ טא.ד
 םענופ םולפנײא ןרעטנוא .ערעדנא ףיוא ןעװעג עיפשמ טאה יז רעבא — רע
 ינוק עדײב״ עיני״יז ןבירשעגנא ןדאפדלאג םהרבא דימלת ןײז טאה ״ךוטקעד״

 .״למעל

 ־ארעג ןייז ןופ גונעת טאה רע .ךיז טלכײמשעצ רעבאלטאג רעטלא רעד
 ,לרוחב גנױ א ןעװעג זיא רע ןעװ ,ןעלעמהרבא ךאנ טקנעדעג רע ,דימלת םענעט

 י_יס ,רעדיל םרעבאלטאג י_יס בוטש ןיא םיא ײב לוק ןײש א טימ ןעגנוזעג
 ןראװעג לרוחב רעקיזאד רעד זיא רעטעפש .ןסאפראפ טגעלפ רע םאװ ,עגעגײא

 .רעטאעט ןשידלי םענופ רעפאשאב רעד

 ןעװעג ברקמ טאה רעבאלטאג ןעמעװ ,רעקיצנײא רעד טשינ זיא ןדאפדלאג
 א ןוא קלאפ ןײז ראפ גנושטנעב א .טי_יל א ןראװעג רעטעפש זיא םאװ ןוא
 טאה ,רעבאלטאג רעב םהרבא ,רע םאװ ,רוטארעטיל רעשידלי רעד ראפ לײז
 רענעי ףיוא ןיוש ןענעז םאװ ,יד ײס ,עלא ײז רע טעז טציא .ןעיוב ןפלאהעג

 .לאדשי ינב וניחא יד ןופ ליוװ ןראפ ךאנ ןפאש ןוא ןבעל סאװ ,יד ייס ,טלעװ

 א י_יבראפ רעבאלטאג ןטלא ןראפ ךיז ןגארט ןגיוא עטכאמעגוצ רעטנוא
 רעקיצניװ רעדא רעמ א טליפשעג טאה ײז ןופ עדעי ;ןטלאטשעג ײר עצנאג
 לײט א .רוטארעטיל רעשלערבעה ןוא רעשידלי רעד ןיא עלאר עקידנטײדאב
 ךיז ראפ טעז רע .עטכישעג ןכאמ לײט א ןוא עטכישעג ןיוש ןענעז ײז ןופ
 ר״ד םענופ רוגיפ יד ,ל״ביר םעד ,ןאזניװעל רעב קחצי ׳ר ןופ טלאטשעג יד
 עצנאג א — םעדיוירב רשא ןבואר ןעימעהאב םעד ןופ טלאטשעג יד ,ןײטשנעיליל
 עמאס יד ןעװעג םיא ראפ ײז ןענעז טשראקא םאװ ,ןטלאטשעג ןופ עירעלאג

 ...גנונאמרעד זיולב טציא ןוא ראװ

 סאד .םיא ראפ ןײטש רעגגעל עגר א טבײלב ןטלאטשעג יד ןופ ענײא
 טא .טלא ראי ןצעביז םיוק ,סכײלב א ,סרעגאמ א ,לרוחב שיװטיל גנױ א זיא
 .םיא טנפע ןײלא רעבאלטאג .ןרעבאלטאג ײב ,םיא ײב ריט ןיא ןא רע טפאלק

 .םיא טײטשראפ ןעמ םאװ םיוק ,טלמוטעצ זיא לרוחב סאד

 ןוא לרוחב סאד סיורא טלמאטש — ?רעבאלטאג רעה רעד טניוװ אד —
 .קיװצ א יװ טיור טרעװ
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 רעגנאמ קיציא

 טעבדאפ ןוא רעבאלטאג םיא טרעפטנע — ,ןײלא עקאט ךיא ןיב סאד —

 .ןיירא בוטש ןיא םיא
 בקעי םולש טסײה רע זא ,ריוװעג רעבאלטאג טרעװ ןאמנגנױ םעד ןופ
 זא ,שרדמה־תיב רעקסלאדאפ־ץענעמאק םעד ןיא אד טנרעל רע ,שטיװאמארבא
 ,שרעדנא םעפע וצ םיא טיצ סע זא ,שרדמה־תיב מעד ןיא ןראוועג גנע זיא םיא

 רעסיװעג א זא ןוא ,קנאב יד ןשטעװק םאד ןראװעג סאמנ םיא זיא׳ם זא
 לאז רע ,טהצעעג םיא טאה ,םענײא ןיא םיא טימ טנרעל סאװ ,עצמהרבא ׳ר
 ןוא ד״נת לעב ןסיורג םעד״ רעבאלטאג רעב םהרבא וצ ,םיא וצ ןײגניירא

 .״קדקדמ
 טימ טאה רעטכאט ןי_יז ,ןעװעג ברקמ לרוחב עקיזאד םאד טאה רעבאלטאג
 םאד זיא לרוחב ענעדײשאב עקיזאד סאד ןוא שטי_יד ןוא שיםוד טלענקעג םיא

 •םירפס רכומ עלעדנעמ רעטמיראב רעד טני_יה
 לזמ ןבאה ךיוא ןעמ ףראד םידימלת וצ .ךיז טלארטשעצ םינפ סרעבאלטאג
 ץנאג ןי_יז ןעװעג טשטנעבעג רע זיא לזמ ןקיזאד םעד טימ םנטסקינײװ ןוא
 טאה ןײלא רע יװ רעמ וליפא ,טײל ןראװעג ה״ב ןענעז םידימלת עני_יז .ןבעל

 .טלעטשעגראפ ךיז
 יד טנפעעג טאה רע .לםקא ןײז ףיוא טנאה א טליפרעד טאה רעבאלטאג

 :םיא ןבענ עטגראזאב א ןענאטשעג זיא סאװ ,רעטכאט ןי_יז ןעזרעד ןוא ןגיוא

 י טספאלש וד .עטאט —
 .ןגיוא יד טכאמעגוצ יוזא זיולב — ,רעטלא רעד טרעפטנע — ,ןײנ —

 ןראפ ןגראמ רדנ־ילב — ,רעטכאט יד טגאז — ,טקאפעגני_יא ןיוש זיא ץלא —

 .קאטסילאיב ןײק רימ
 רעבירא ךיז טביולק םעדײא ןי_יז זא ,ןםעגראפ ןצנאג ןיא טאה רעבאלטאג
 ,גאט רעטצעל רעד זיא טני״יה זא ןוא ,קאטסילאיב ןײק טניזעגזיוה ןצנאג ןטימ

 םיא ייב זיא ןורכז רעד זא ,תועמשמ .ענבוד ןיא אד ןעגנערבראפ ײז םאװ
 .טכאװשעגפא לסיבא ךיוא

 רעד .ןעמארק יד ןכאמראפ ןדיי .קידנעילט ,טיור ,ברעמ ןיא טײגראפ ןוז יד
 לגנױ־ןרעל םאד טגארט םיא רעטניה ,ױבראפ טפיול יקםוואקאמ לרעב רעדי_ינש

 .״טעברא לקיטש״ א
 — ,החונמ לקיטש א ןעניפעג ןיוש ךיא לעװ ענבוד ןיא אד זא ,טנײמעג —

 עני_ימ יטנײמ שטנעמ א סאװ עלאמ זיא — .ררושמ רעטלא רעד פא טצפיז
 א ךאנ טרעשאב ,טקידנעראפ טשינ סיוא טזייװ ךאנ ךיז ןבאה ןעגנורעדנאװ

 .קאטסילאיב—ענבוד געװ םעד ,ןבעל ןי_ימ ןיא ןכאמ וצ געװ
 ךיז טניפעג׳ם וװ ,גנוטכיר רעד ןיא ןײא ךיז טקוק .ףיוא ךיז טביוה רע
 ראפ ןיוש רע טאה ,םלוע־תיב ןקיזאד ןפיוא ,ןטראד .םלוע־תיב רענבוד רעד
 ? שטנעמ א טסײװ סאװ ראנ .עקרק א ןבילקעגפא טאהעג טײהרעליטש וליפא ךיז
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 .פאק ןסײװ םעד טגיוב ןוא רע טכארט —

 רע םאװ ,רעדיל עני_יז ןופ סנײא .החנמ וצ ןי_ירא לוש ןיא ךיז ןלי_יא ןדײ
 ןעמארגאפ יד .ןי_ירא לוש ןיא עקאט טפור /ןבירשעגנא ןראי עטצעל יד ןיא טאה
 ןטלא םעד ,םיא ןוא םיליפשמ עלא טרעטכינעגסיוא ןבאה דנאלסור ןשיראצ ןיא
 ןופ .םעדיוב א טזאלעגםיוא ךיז טאד ״סעמראפער״ עלא ןופ .ךױא ,רעבאלטאג
 ךיז טזאל — ררושמ רעד טכארט — רוד רעי_ינ רעד .ךי_יט א תומולח עלא
 ןוא עטלא יד ,רעבא רימ .ןייז חילצמ רעמ ײז ןלעװ רשפא .ןגעװ עי_ינ ףיוא

 .ןי_ירא לוש ןוא ןײג ןלעװ ,עטשױטנא יד
 רענעגײא ןי_יז טרעטיצ םיא רעטגיה .ןײג ךיז רע טזאל טירט עליטש טימ ןוא

 ...ןטאש רענעכארבעג
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 קיד ריאמ קיזייא

 ־ילעב ,סרעמערק ,ןשטנעמ טלמאזעג דיז ןבאה זיוה סיקסנימאק שובײל ןבעל
 ,עניוזא .עטלא ןוא עגנוי רעבײװ .רעבייװ רקיע רעד ןוא ,ןדיי ענײש ,תוכאלמ

 .ןעלדניק וצ טשרע ךיז ןטײרג סאװ ,עניוזא ןוא טלדניקעגפא ןיוש ןבאה סאװ

 וצ רעגניפ יד טימ טלטײטעג ןואו טנעה יד טימ טכאמעג ,טדערעג טאה ןעמ
 .רעמאי א ,ןײװעג א ןגארטעג דיז טאה׳ס ןענאװ ןופ ,רעטצנעפ יד

 טגאזעג טאה — ,ןײנ ןוא ןײנ ןוא ןײנ ןוא טנשקעעגני״יא ךיז טאה דיומ א —
 ריא ןביג ,ןגראזראפ יז ןליװ עמאמ־עטאט — .לטײש א ןיא ענעדײ ערעטלע ןא
 ,עקצאצ א זיא ןתח רעד ,ןראװעג טגאזעג רעטכעט עשידײ עלא ףיואי ,ןדנ א

 האיצמ אזא רעטשרעביוא רעד רימ טרעשאב יאולה ,חומ רעפראש א ,הרות־ןב א
 .החמש ראפ ןסאג יד ןיא טצנאטעג טלאװ דיא ,רימ טביולג .רעטכאט ןײמ ראפ

 — ,ענעדיי עטײװצ א ןפורעגפא ךיז טאה — ל ןגאז רימאל יאמלה —

 ,הדיחי־תב רעד ,ןבעגעגכאנ דימת ריא ןבאה ײז .עמאמ־עטאט ןענעז קידלוש

 טציא — יץנעי רשפאו ,סאד רשפא ,לרעטכעט -- ,ריא טימ טעקצאצעג דיז
 םעד טשינ ליװ ןוא טגשקעעגנײא ךיז טאה יז .ןלעופ טעװ יז זא יז טנײמ
 אד ןוא ,טשלח טינרש ,טנײװ יז ,ןבילקעגסיוא ןבאה עמאמ־עטאט סאװ ,ןתח

 .ןבעל׳כ ,עידעמאק עגײש א — הגותח רעד ראפ זיא

 א וצ דיי רערעטלע׳ ןא טגאזעג טאה — ,ןראוועג טלעװ ענעגושמ א —
 עקיטנײה יד ײב .רעניה יד ראפ רעגילק ןייז ןליװ רעײא יד — .ןטײװצ

 .ליפ יוזא טא טרעװ יד עמאמ־עטאט ןבאה רעדניק
 וצ טפראדאב׳ טאה סאד סאװ ,רעגניפ ןפיוא ןטסאמעגפא טאה דלי רעד

 .טשינראג :ןסײה
 קידלוש ןענעז םעלא םעד ןיא ,םײח ׳ר ,תמא םעד ןגאז דײא לעװ דיא —
 ,ךעלכיב־השעמ יד טא ,ןענערבראפ טפראדאב ײז טלאװ ןעמ ,ךעלכיב־השעמ יד

 ,בוטש ןיא הלהב א טרעװ ,רעגערט־ןקאפ רעד דיז טזייװאב םיוק •רעײפ ןפיוא

 רעגניפ יד שממ ןקעל רעבליװ יד .רעסאװ־הצמ וצ יװ ײז וצ וצ ךיז טפאכ ןעמ
 טײטש סאװ ,גגידצלא זא ,ןענײמ רעטכעט ידי ןוא ןש׳ינעטכארטסיואו יד טא ןופ
 טײטש׳ס יװ ,טקנופ ,ןאטכאנ גנידצלא ףראד ןעמ זא ,השמי־תרות זיא ,ןטראד

 .טארוקא ןטימ רעבא .ןבירשעג טראד
 דלי רערעדנא ןא טעפנאפעגפא טאה — העלכיב־השעמ הרדס א רידאנ —
 טײטש׳ם םאװ ,ןעז וצ ןלעב א ןעװעג לאמ א ןיב דיא — .זאנ רעד רעטנוא
 טײטשראפ ,ןלוקאפש יד ןאטעגנא ךיא באה — ךעלכיבי־השעמ יד טא ןיא ןבירשעג
 ,טשינ תועט ןײק באה׳כ ביוא .לכיב־השעמ אזא ןיא טקוקעגנײרא ןוא ,ךימ ריא
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 עקאס ןייז לאז רע •ד״מא רעסיװעג א ןבעגעגנא ןעװעג לטעלב־רעש ןפיוא זיא
 .רבחמ רעד ,סע טסײה רענליװ א ,רעגיה א

 דיז ריא טאה סאװ — ,רעטײװצ א טגערפעג קירעגי״ינ טאה — ,ונ ,ונ —
 .ןרעה וצ עװאקעשט י לביב־השעמ םעד ןופ טסװורעד

 רעד טרעפטנעעגפא םיא טאה — ,שינעבילראפ א טימ השעמ א סעפע -־
 קיציװ ,ןבירשעג קיצנוק רעײז ןעװעג זיא׳ס ,ןגאז דימאל1 יאמלה — .רעטשרעי
 קנעדעג טארוקא ןטימ השעמ יד .טאלב־רעש ןפיוא טײטש׳ס יװ ,קיציפש ןואי
 ןופ זיא רבחמ רעד זא :ןראװעג ריוװעג דיא ןיבי דאז ןײא רעבא ,טשינ דיא
 לםיב א ײז ףראד ןעמ ,ןעגאטשעגפא ןענעז ןדלי זא ,ןטלאה סאװ, לגײפ עײג יד
 סאד סאװ ,אמתסמ ,ןיוש טסײװ רייא׳ .ךײלג ןטײל טימ ןכאמ ,ןעװעדליבסױא

 •דיילג ןטינל טימ :ךעלרעביירש ןימ םעד י.יב טסײה

 דיז טאה — ,ןיירא טלעװ רעד ןיא םתס ןדער ןדלי זא ,ביל באה ךיא —
 ,שינעבילראפ ,ךעלכיב־השעמ — ,הדע רעד ןופ רענײא ןפורעגנא םעצולפ

 ראנ טשינ ,טנעײלעג באה ,ןדליי עב׳ילי ענללמ ,דיא — לגײפ ענעי ןופ רענײאו
 ,רעבײרש ןקיזאד םעד ןופ ךעלכיב־השעמ טרעדנוה ןופ ךרע ןא .טקוקעגנללרא

 עקיזאד יד .קיד ריאמ קיזי.יא רע טסײה ןסייה ןוא ד״מאי ךיז טעמתח סאװ
 ,ןגיוטשעג טשינ — ןשינעטכארטסיוא םתס ןײק טשיג ןענעז ךעלכיב־השעמ
 עשידלי סאד ןלאמ ײז .ןײמ א ןבאה סאװ ,דעלכיב ראנ — ןגיולפעג טישינ
 ןלײצרעד םיא ,שטנעמ ןטסארפ םעד ןדלייב וצ ןסיואי ןעינעז ,טארוקא ןטימ ןבעל
 ,ןטײקש׳יריאנ ערעדנא ןוא סויחי ןימ םעד ןופ פא ןכיאל ײז ,תמא .ןכאזטלעװ ןופ

 מענופ טמאטשעג ןטלאװ ײז די-ילג ,ײז טימ דאני ךייז ןטילאהי ןדלי רימ םאװ
 וליפא ראנ ,רעבללװ ראנ טשינ זא ,טדאשעג טישינ טליאװ׳ס ,ןבעל׳כ .יניס גראב
 ריוװעג ןלעװ ײז .ךעליכיב־השעמ עקיזאד יד ןיא ןקוקנללרא ןלאז דרעב טימ ןדלי
 ךייא ,ײז זא ןוא ,טלעװ יד ךיז טקידנע לימ טללז רענעי ףיוא ט׳שינ זא ,ןרעװ
 ןײק זא ,ןענײמ ןוא ןײרכ ןיא םעראװ רעד יװ ןגילי ,דוםס רעללא רעביא טעב

 .אטשינ זיא סרעסיזי

 זיא׳ס ,אהא י קיתע םכת רעד סאד זיא רעװ ;טקוקעיגרעביא דיז ןבאה ןדלי
 עללנ יד וצ טפאכעגוצ ךיז טאה סאװ ,הכאלמ־לעב א .סרוקיפא עקמולש ׳ר
 ןטלאװ ,ןדלי עמורפ יד ײז .שטייט־ירבע ףיוא סיורא ןעײג סאװ ,ךעלמירפס
 םאװ ,גנוריסאפ א טשינ ןעװ ,טרעפטנעעג יויזא יװ דאנ ןוא ,טרעפטנעעג םיא
 ןטריפעג סאװ ראנ זיב םעד ןיא ןםעגראפ טכאמעג ןוא טלסײרטעצ ןעמעלא טאה

 .סעומש

 בר ,רע .תולוק ןגירשעגרעביא דיז ןבאה בוטש םיקםנימאק שובײל ןיא
 ,בללװ ןללז .״ליװ ךיא יװ יו׳זא ןי.יז טעװ׳ס״ :ןגירשעג טאה יקסנימאק שובײל

 זיב ,שובײל ,סעפ טימ טשינ ראנ״ :ןטעבעג דיז טאה ,עלערעפ העונצ השא יד
 ןוא רעטכאט עללרטעג א זיא יז .ןטכארטרעביא דאנ דיז יז טעװ ןגראמרעביא
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 ...״ןסײה טעװ עמאמי־עטאט סאװ ןאט טעװ
 !ןײנ ,ןײנ ,ןײנ״ :ןגירשעג קידנענײװ ןוא טנײװעג רעבא טאה רעטכאט יד
 רעדײא ,טלעװ רעד ןופ ןײג רעכיג לעװ ךיא ,ןלעופ טשינראג רימ ייב טעװ ריא

 .״ןאמ א ראפ ןײלא לקיצײח אזא ןעמענ וצ
 ,רעבי״יװ יד טגערפעגרעביא ןבאה — י ןײלא לקיצײח רעד סאד זיא רעװ —

 .שרעדנא ןצנאג ןיא ראג טסײה רע זא ,דיז טכוד י רעריא ןתח רעיד —
 ־מױרט א טימ סרוקיפא עקמולש ןפורעגפא ךיז טאה — ,ןײלא לקיצײח —
 .השעמ םקיד ריאמ קיזי״יא ןופ יארעג א ,דלעה א זיא סאד — ״ענימ רעקידנריפ

 ךיז ןקוקרעביא רעײז ןוא ,טקוקעגרעביא דיז ןבאה םענעדןי יד ןוא ןדײ יד
 .דיי רעד טא ,העד־רסח א םתס זיא רע יצ ,ץיה ןופ טדער רע :טינטאב טאה
 שובײל טימ השעמ םקיד ריאמ קיזײא ןופי ״יארעג״ רעד טא ןא ךיז רעק סאװ
 ןײז ןוא אי ליװ שובײל בר סאװ ,ךודיש םעד טימ ןוא רעטכאט סיקסנימאק
 רעדײא ,ןי״ירא רבק ןיא ןײג וצ טשרעביל ריא זיא׳ס ןוא ,טשיג ליװ הדיחי־תב

 ? הפוח רעד וצ
 ןוא ךיז ןעקגיװרעביא סאד ןענאטשראפ ,סיוא טזײװ ,טאה ״סרוקיפא״ רעד
 טימ השעמ יד ןלײצרעד וצ ןביווהעגנא ןוא ט׳עי״ירבעג ךס ןײק טשינ טאה רע
 השעמ יד טאה רע .לקיצי״יח׳ טישכת ןײז ןוא ,רעפיש לרעמש בר ,דיגנ םעד
 בחוהנא ןופ טלײצרעד רעכיז יז טלאװ ןוא טראװ ײב טראװ טעמפ טקנעדעג
 ףראש א ,שטיװק רעקידארומ א טרעהרעד טשינ דיז טלאװ׳ם ןעװ ,ףוס ןזיב
 ״וראטקאד א וראטקאד א״ :יקסנימאק שובײל בר ןופ ײרשעג סאד ןוא ןײװעג
 טימ ןגאלשעגכוד ךיז ,ןגיוב־םיוא־לטפ ןפאלעגםיורא זיא תרשמ רעד ןושרג
 ןראפ ןענאטש׳עג ןענעז םאװ ,סענעדײ ןוא ןדיי דעלעדער יד דרוד םנגיובנלע יד
 ,טס׳ײװ טאג ןײא ראנ ןוא טשלחעג רעדיװ טאה הדיחי־תב יד זא ,תועמשמ .זיוה

 .ןקידנע ךיז טעװ יהשעמ יד יװ
 טימ — דמלמ לרעב ןפורעגפא ךיז טאה — ןקידנע דיז טעיװ השעמ יד —
 טאג יװ ,ןײז טעװ הנותח יד ןוא ,סני״יז ןריפםיוא טעװ שובײל׳ בר סאװ ,םעד

 .רוטפ—ןוא ןטאבעג טאה
 טציהעג דיז טאה — י רעב בר ,םכח אזא סע ריא טנעז ןא ןעװ ןופ —
 ראג יד ןופ טשינ אקװד םידמילמ ןענעז ,טסיעומש ןעמ טיול — .״סרוקיפא״ רעד
 םײהא טײג ,ראלק ףיוא ןגי״יצרעביא ךײא טליװ ריא זא ןוא .םימכח עסיתג
 ןופ סעטנעי לקײחי ׳ר דמלמ םעד ןגעװ השעמ״ סקיד ךרוד די.יא טנעײל ןוא
 קיטכיל די_יא טעװ׳ס ןוא ,״עקירעמא ןײק ןעמיװושעג זיא סאװ ,קסניפ ט׳אטש רעד

 .ןגיוא יד ןיא ןרעװ
 .טציהעג דיז ןבאה ״סרוקיפא״ ןטימ דמלמ רעד ,טראװ א ראפ טראװ א
 ןוא ךעלטרעװכײלג טימ ״סרוקיפא״ רעד ןוא םיקוםפ טימ ןטאשעג טאה דמלמ רעד
 .ךעלכיב־השעמ סקיד ןופ טנרעלעגםיוא ךיז טאה רע סאװ ,רעטרעװ עשעשטינט טימ
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 רעד ןיא דארג ראנ .טקידנעעג ךיז טלאװ המחלמ יד סאװ טימ טםײװ רעװ
 עטעראק א ןראפראפ זיוהיןראפ זיא ,שטעפ ײב ןטלאהעג ןיוש טאה׳ם ןעװ ,עגר
 ־נײרא זיא ,קאלעװאה ןצראװש ,ןגנאל א ןיא ,ראטקאד רעכעילטסירק רעד ןוא

 .טיזיװ א ףיוא יקסגימאק שובײל בר וצ ןעגנאגעג

 ,קיד ריאמ קיזי.יא ןאטעג־גערפ א םעצולפ טאה — י ראפ אד טמוק סאװ —

 .סענעדלי ןוא ןדלי טימ לעמעזעג סאד ןעזעג ןוא ןעגנאגעגייבראפ דארג זיא סאװ

 טימ עבעלטע ןבאה ןלײצרעד וצ ןביוהעגנא ראנ ,םענײא רע טאה טגערפעג
 ,טנקײלעגפא טאה רעטײװצ רעד םאװ ,טסוװעג סעפע טאה רעדעי .לאמ א

 ןוא רעטירד רעד טמוק ,טוג ךיז טכוד זיא .רעיופאק טקנופ זיא׳ס זא ,ןזיװאב
 עדײב ענעי יװ ,שרעדנא ראג זיא׳ס זא ,תודע טימ ןזייװאב ןאק רע זא ,טגאז

 .טגאזעג ןבאה
 זיא רע .סערעטניא םיורג טימ טרעהעגוצ ךיז טאה ןוא ןענאטשעג זיא קיד
 ,ןרעװ ריוװעג סעפע ליװ רע ביוא זא ,טסײװ ןוא ןדלי עני״יז ןעק רע .רעטינעג
 ךאנרעד ןוא ,רעגניפ יד טימ ןעײרד ,ןשטליטסיוא ,ןדערסיוא ןזאל עלא רע זומ
 זיא טראװ סעדעי .םקיטכיװ א רעבא ,סנײא ןפאכפיוא רעטרעװ טרעדגוה ןופ
 .סאלש ןדעי וצ ךיז טסאפ לסילש רעדעי טשינ רעבא ,סעפע וצ לסילש א

 ...ןינע םעד ןכאמ ראלק לאז סאװ ,טראװ עקיםאפ סאד ןעניפעג ףראד ןעמ

 ןגעלעג ץלא םיא ראפ זיא׳ס ןוא ךס ןײק טרעיודעג טשינ טאה׳ם ןוא
 ןעלקניװ עלעקנוט ךס א ךאנ ןאראפ .קיטײװ מוצ זיב ראלק .טנאה רעד ףיוא
 ־רעבא ןוא ןשינעדערנײא .ןוקית א ןיא ךיז ןקיטיונ םאװ ״ןבעל ןשידלי ןיא

 רעשידלי רעד ףיוא שימײה ךיז ןליפ ןוא זיימרעדעלפ יװ םורא ןרעטאלפ ןשינעביולג
 עכעלטע טימ קירוצ ןופ שיגעגעגאב עװאקעשט םאד ךיז טגאמרעד רע .סאג
 ףיוהלוש םעד קידנעײגכרוד ןוא ,טכאנ ללב טעפש ןעגנאגעגמײהא זיא דע .ןכאװ
 ןרעביא ןײלא רענײא םורא ךיז טײרד םותי רעד קילארשי יװ ,ןעזעג רע טאה
 ןעזעג טאה רע זא ןרעװש טנאקעג טלאװ ,קיד ריאמ קיזללא ,רע ןוא ,ףיוהלוש
 סמותי םעד וצ טגײלעגוצ קזוח־השעמ טאה הנבל יד סאװ ,עטאל ענרעבליז יד

 .רעקיוה

 .ןכאז עכלעזא ךיז ןכאמ׳ם .טכארטעג טלאמטסנעד רע טאה — םותי א אלימ
 םותי רעדעי יצ רעבא .םלועה־רדס רעד זיא יוזא .ןבראטש ןזומ עמאמ־עטאט
 רעד גיוט סאװ וצ ןוא .הישק א ןיוש זיא םאד ,ףיוהלוש ןיא ןרעגלאװ ךיז זומ

 1 עטאל־קזוח ריא ןגײל םיא ףיוא לאז הנבל יד ידנ ? דללא טעב ךיא ,רעקיוה

 .טציא רע טכארט ענעגײא םאד ןוא טלאמטםנעד טכארטעג קיד טאה יוזא

 ,טשינ וליפא םע ןליפ ןדלי ןוא טנערב רעקיוה ןשידלי ןפיוא עטאל־קזוח יד

 .וױרב־םוחי ןתמא ןא יװ תולדג טימ רעקיוה םעד ןגארט ײז

 .געװ ןללז ןיא רעדעי .ןעגנאגעגרעדנאנופ ךעלסיבוצ ךיז זיא םלוע רעד

 ןיוש רע טאה ךעלטנגײא זא ,טנאמרעד ךיוא ךיז טאה קיד ריאמ קיזללא ןוא
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 ךיז טימ רע טאה סנטשרע .ײרעקורד סמאר ןיא ןײז וצ טפראדאב גנאל ןופ
 השעמ רעד ןופ טעװ םלוע רעד .״דוס רעשירעבייװ רעד״ ,רשעמ עײג לגאפש א
 רעד ,ריא טימ ןםעומשרעביא רע ליװ סנטײװצ ,סגטייװצ ןוא .ןלעװקנא ראג

 ־השעמ א ראפ לבור ײװצ זא ןײטשראפ וצ ןבעג ריא ,עקהרובד ,ןירעקורד
 טלאז ,עקהרובד — ,ןגאז ריא רע טעװ ,שטי״יט׳ס — .קיצניװ וצ זיא לכיב
 .קאמשעג ,ערה־ןיע ןײק ,ןעמ טנעײל ךעלכיב־השעמ עני״ימ ,ןײז טנוזעג רימ ריא

 עשז־םאװראפ זיא ,טנעה יד ןופ שממ ד״מא ןופ ךעלעכיב עגײלק יד טסי״יר ןעמ
 ? השעמ א ראפ לבור י.ירד שטאכ ןבאה טשינ רבחמ רעד עקאט לאז

 ,ענעדױ עטײרב עקיזאד יד יװ ,ןױמד ןיא ןיוש טעז קיד ריאמ קיזי_יא ןוא

 ףיוא ןייגגױא טשינ ליװ ,םיא טימ ךיז טלגגאר ,ןגיוא עצראװש ,עגולק יד טימ
 ,סאװ םוראװ .סעקנאב ןטיוט א יװ ,ןפלעה ריא טעװ׳ס רעבא ,תועיבת עני.יז

 .טײג ןיוש טײג זתױשעמ סקיד ןקורד ןרעהפיוא י ןאט יז ןאק ,רעגײטש א

 ןרעװנא טעװ עקהרובד ןוא םיתבש עטרעטשראפ ןבאה ןלעװ רעבי_יװ עשידױ
 — ,קיד ריאמ קיזײא טכארט יוזא — ןכאז עדײב סאװ ,ןױדפ ןקידהשקשיג א

 .ל״ר קילגמוא ןא טרעשאב ןי.יז טעװ׳ס ןדי_יס .ןײז טלאמעג טשינ ןענאק

 טאה קיד .ןראפעגױבראפ זיא עטעראק רעד ןיא ראטקאד רעצראװש רעד
 םיא ןבאה ןדיי יד םאװ ,םעד ןיא טנאמרעד ךיז טאה רע ןוא טקרעמאב םיא
 עטשרע יד טשינ זיא׳ס .רעטכאט ןי_יז ןוא יקםנימאק שובײל ןגעװ טלײצרעד
 טקידנע לאמ ךס א .ןבעל־עילימאפ ןשידױ זיא עידעגארט עטצעל יד טשינ ןוא
 ןאראפ זיא לאפ םעד ןיא רעבא ,עמאמ־עטאט ןופ ןותצנ ןטימ ךוסכס אזא ךיז
 עגנױ סאד לאז ,ןבעגכאנ טשינ טעװ יקסנימאק שובײל ׳ר ביוא זא ,הנכס יד
 עלא ןעמוקנא ןזומ סאד ןוא עלױוו עלא ןשלח סאד .טלעװ רעד ןופ ןײג לדײמ
 ,רעײז ןזאלםיוא ,הלילח ,ךיז ןאק׳ס זא ךעלרעפמיישאב ןזױװ ,ראטקאד מוצ לאמ

 .טכעלש רעײז

 וצ ןביוהעגנא טאה רעביירש־השעמ ןקיראי־קיצפופ םעד ןופ עיזאטנאפ יד
 ,השעמ א ,השעמ עי_ינ א סיוא ךיז טקיפ סע יװ ,טליפעג שוריפב טאה רע .ןליפש

 טאטש רעד ןיא טריסאפ טאה םאװ ,היהש השעמ א״ .ןבעל םענופ ןעמוגעג
 ןעשעג לאמ א זיא׳ס קילגמוא אראם ,ןעז רעדעי א ןאק השעמ רעד ןופ .ןוליא

 .״ןײש־רעדנוװ ראװ םאװ ,יקסנימאק שובײל בר ןופ הדיחי־תב רעד טימ

 .ױרעקורד סמאר וצ ןעמוקעגוצ רע זיא ,קידנרעלק ןוא קידגטכארט יוזא

 םעד ןגעװ סעומש א טריפראפ ןוא טפירקסונאמ ןי_יז ןבעגעגרעביא טאה רע
 ,טשטעװקעג םיא טאה סאװ ,ןינע םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע זיב ,םענעי ןוא

 טשינ ןויא ,לבור ױרד לכיב־השעמ א ראפ ןא טני_יה ןופ ליװ רע זא ,ךעלמענ
 ןײק טשינ זיא׳ס — ,טהנעטעג רע טאה — ,ןבעל׳כ — .ײװצ רעטציא זיב יװ
 ,ןעמ טגנילש ךעלכיב־השעמ עני_ימ זא ,טרפב ,ןבעל ךיוא זומ רבחמ א ,רשױ

 ...סעקשעלאה יװ
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 ןטלאטשעג עטנעאג

 — ,ץײט׳ס — :ןרעױא ןזא ליומ טנפעעגפיוא טאה עקרעקורד יד עקהרובד

 ןיוש ןעגעז לבור ײװצ ן ריאמ קיזייא ׳ר ,ריא טדער שאװ — ,טהנעטעג יז טאה
 ? לכיב־השעמ א ראפ לבור י_ירד סניזזא טרעהעג סע טאה רעװ .ליפוצ ךיוא

 .סעװאטאק טבי_ירט ריא .טײג ןיום טײג

 ־נײא ךיז טאה קיד ריאמ קיזײא .ןפלאהעג טשינראג רעבא ריא טאה׳ס
 .םש א ןיוש ןבאה ךעלכיב־השעמ עני_יז .םנייז טריפעגםיוא טאה ןוא טראפשעג

 .טסגרע טימ ןוא ךעלסעװאטאק טימ ,קידנרעלאב יא ,טנאסערעטניא יא ןענעז ײז

 וצ ןביוהעגנא רע טאה סנטצעל .ײז ןופ ןענרעל יא ,ןענעײל יא ײז ןאק ןעמ
 ״ןירעזעל ערעינט״ ןײז זא ,הנװכ רעד טימי רעטרעװ עשעשטײט ךס א טימ ןבײרש

 .״ץייט״ עלעםיב א ןענרעלםיוא ךיז לאז

 י_ירד עצנאג טלאצאב לכיב־השעמ םעי_ינ םעד ראפ םיא טאה עקרעקורד יד
 קיזי_יא ןוא ,טלאצאב טאה יז רעבא ,טסאקעג ריא סע טאה טנוזעג קיטש א .לבור
 ,רע טעװ טציא .ןוחצנ םעד ןופ ןדירפוצ ,קידרעפאה ןעגנאגעגסיורא זיא ריאמ

 ןעמוקאב ןוא השעמ עײג א ןלעטשוצ ײװצ רעדא ךאװ עדעי ,רעגײטש רעד יװ
 .רעמ לבור א טימ

 ןײטש רע זיא ,זיוה סיקסנימאק שובײל ׳ר קירוצ ףיוא קידנעײגייבראפ
 זיא׳ס ,טרעהעג טשינראג טאה רע רעבא ,טרעהעגוצ עלי_יװ א ךיז ,ןבילבעג
 ,ןאטעג טכארט א רע טאה — ,רשפא .ןעשעג טשינראג ךי_ילג. ,ל׳יטש ןעװעג ןיוש

 ןי_יז עקאט טעװ הנותח יד ןוא ךודיש םוצ םיכסמ ןיוש רעטכאט יד זיא —
 .ןליװ עמאמ־עטאט יװ ,ןגראמרעביא ,ןגראמ

 סאװ ,השעמ רעד ןיא — ,ןסאלשאב רע טאה — ,ןי_יז טשיג לאז׳ס יוזא יװ״
 ןוא סעטאט עקיזאד יד טא ,באג א ןבעג ײז ךיא לעװ ,ןבי_ירש טציא לעװ ךיא
 ןבאה הנותח השעמ ןי_ימ ןיא טעװ ,הדיחי־תב יד ,רעטכאט יד ןוא .סעמאמ
 םעד ןופ טאהעג האנה טאה רע .״טרעגאב ץראה ריא סאװ ,םעד טימ אקװד
 עקילײא טימ ןוא השעמ רעײנ ןייז ןיא ןאטוצפא ךיז טײרג רע סאװ ,לציפש

 ...ןביירש ןצעז וצ ךיז ידכ ,ןעגנאגעגמײהא רע זיא טירט
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 רעדארב לרעב

 .רעדניק ןוא רעבײװ ,ןד?י .לימ א ןיא ױו ,טעמושזעג טאה זיוה־ראפנױא ןיא

 ךיז טאה ,פאק ןפיוא עקלמראי א טימ ,לדלי רעגאמ ,ןײלק א — סאבעלאב רעד
 דיז .טראד טראװ א ,אד טראװ א ןפראװעג ,םיחרוא יד ןשיװצ טײרדעגמורא
 ןגיוצעג טאה ד?י רעלעג רעכיוה א סאװ ,השעמ רעד וצ טרעהעגוצ עלי.יװ א
 יד .ןאטעג ץפיז א טאה רע .ןפאלעג רעטי_יװ ןוא ,טי.יצ לקיטש שפיה א ןיוש
 רעסיורג רעד רעביא ןטאש א יװ טגײלעג דיז טאה םינלזג־דלאװ יד ןופ השעמ
 .טעשארטסעג טאה ארונ־השעמ יד .םעטא םעד ןטלאהעגני_יא ןבאה רעבייוו .בוטש

 רחום םעד ,לײה יד ,דלאװ םעד ןלאמעג טאה סרערעהוצ יד ןופ עיזאטנאפ יד
 ןופ םיא ףיוא ךיז ןפראװ סאװ ,םינלזג ןצי_ירד יד ןוא טלעג רעטםי_יט ןטימ

 .סיורא רעמייב יד ןשיװצ

 — ...רררב

 םוצ ןי_ירא טאטש ןיא טכארבעג טאה ענעד?י עשיפראד א םאװ ,דניק א
 פעק יד וצ תומולח עזײב עלא סיוא טלטב עמאמ יד .ךיז טנײװעצ ,ראטקאד
 וצ ,סיפ ןוא טנעה ערעײז וצ ,םענײא ןיא רעלײצרעד ןטימ סרערעהוצ יד ןופ

 .ןבעל ןוא בי_יל רעײז
 .טעמושז ,טדיז ראװאמאס רענעשעמ רעד .שיט ןםיורג םורא דיז ןצעז ןדיי

 ,טי_יז א ןיא פא טערט דחפ רעד ...ןוגינ רעשימײה רעטנאקאב ,רעטלא ןא

 יז דײלג ,ךעלסיבוצ ןעמ טסעגראפ ד?י ןלעג ,ןכיוה םענופ השעמי יד .טגירעצ
 .ןראװעג טלײצרעד טשינ לאמ ןײק טלאװ

 ־כײלג יד ,ןכאל עלא .סטײװצ א ,םארג םויצ לטרעװכי_ילג א טגאז ד?י א
 טכאל ןגעװטסעד ןופ רעבא ,טרעהעג לאמ ןײא טשינ ןיוש ןעמ טאה ךעלטרעװ
 ךעלטרעװכײלג יד ןענעז סאד .ײז ןופ האנה טאה ןעמ .קאמשעג לאמ א דאנ ןעמ

 .רעדארב לרעב ןופ

 — ,רענײא ףיוא דיז טפאכ — ,דיי א רזממ א זיא רעדארב לרעב רעד טא —

 ־לדניש םענופ דיל סאד״ רשפא טגעק ריא .םעט אלמ ןענעז רעדיל עני_יז
 .רבא ןדעי ןיא דיז ןעײגעצ ײז ״י ךוטםאפ םענופ דיל סאד״ ,״רעגעלש

 ,רעטײװצ א פא דיז טפור — ,רעדיל יד ןעק ךיא יצ ,לםיבא הלאש א —

 זטשינ ןעד דיא ןעק ןײלא םיא ןוא — ,טײרב טדער םאװ ,שולח א ד?י א
 .רימ ןענעז ,טאטש ןײא ןופ דאד ןענעז רימ .ןענעק ןימ א ראג

 ? רעדארב א ,סע טםײה ,טנעז ריא —

 עקאט דיא ןיב רעדארב ןײק זא ,דײא טלאמ ? רעדארב א ןגאז וצ דײש ־־
 ענעדישראפ ןיא ןעגניז םיא טרעהעג ןוא םיא דיא באה ,ןעזעג ראנ .טשינ
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 ןטלאטשעג עטגעאנ

 .לרעפ ןענעז רעטרעװ יד .טגיג סטוג רימ רעװ .ירע טגניז ,ןדיי .רעזײזז־ראפנייא

 עלעציפ א יװ ןענײװ ריד דיז טסולג׳ס זא ,קירעיורט ןוא סיז — םיינוגינ יד
 .שממי דניק

 לרעב ןגעװ םעומש םעד קידנרעהרעד ,זיוהראפני״יא ןופ סאבעלאב רעד
 ןוא לדרעב ערעטיש םאד ןאטעג טעלג א ,ש׳יט םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ,רעדארב

 :טגאזעג

 ,רעדיל ענײז ןעגניז טפא רעדארב לרעב טגעלפ זיוהראפנײא ןיא רימ ייב —

 טשינ ,טעז ןעמ טשינ .ןןירא רעסאװ ןיא יװ רע זיא טי״יצ לקיטש א טניז ראנ
 טשרע .םיא ןגעװ אי אקװד ןעמ טרעה ןרעה — טסײה סאד ...טרעה ןעמ
 טלעטשעגפיונוצ טאה רע זא ,םירחויס עכעלטע טלײצרעד רימ ןבאה טלמונא
 טראפ הרבח רעקיזאד רעד טימ .״רעגניז רעדארב״ ךיז ןפור ײז ,עינאפמאק א
 ןיא ןעװעג רע זיא גנאל טשינ אד .ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא םורא רע
 מורא ךיז רע טפעלש ,קע ןא טאה טלעװ יד וװ ,לארעביא ,ןילבול ןיא ,עשראװ
 ןאק׳ס .ןטנאק ערעזדנוא ןיא רעדיװ ןי״יז רע לאז טציא .עינאפמאק ןייז טימ
 .עלאר ןײק טשינ סע טליפש לגיופרעדנאװ אזא ײב .ןי״יז טלאמעג דעלי״ירג

 .שרעדנא ץעגרע — טא ןוא ,אד רע זיא טא

 — קסע ןצנאג םעד ענעדלי ערעטלע ןא לטבמ זיא — .,הסנרפ ענײש א —

 רימ ךאמ םארג ,םארטש .ןעמארג ןכאמ ,רענײגיצ יד יװ ,םורא ךיז ןפעלש ןד?י
 עילאד עטסיװ א .ןײז וצ אנקמ סאװ אטשינ זיא רעבײװ ערעײז ;קינטעל א
 רעד טא יװ ,ליבצנאמ אזא .ךיא ןײמ ,ערעײז רעבײװ יד ,ןבאה ךעבעינ ײז ןזומ

 .ןבעל ךימ טעז ריא יװ ,ןסירעגסיוא דראב יד ךיא טלאװ ,רעדארב לרעב

 ןופ לכש םעד ענעדלי רעשיראנ א ןײטשדאפ וצ ביג ײג .ןעלכײמש ןדלי
 ,עלעגעװ ,עלעגײפ״ י יוזא םתס רעדיל ןעד ןענעז סאד .רעדיל סרעדארב לרעב

 ןדלי יויזא יװ ,רסומ א ןאראפ זיא רעדיל יד ןיא .״עלעגעמ סאד ײװ טוט׳ס
 טגניזאב תוסגרפ עשידלי עלא .ןסירעגסיוא ןרעװ ,ןעװעראה ,ךעבענ ,ןרעטצניפ
 ךיא״ ,״רעגערט־רעסאװ רעמערא ךעבענ ךיא״ .רעדארב לרעב רעד טא ,רע
 טאה סאװ ,טײקשיראנ רעד ןגעװ טגניז רע .״רעגעלש־לדניש רעמערא ךעבעג
 עני.יז ןיא .דרע רעד ןיא ןלײא ןײנ טגילי סיאװ ,םכח םעד ןגעװ ןוא החלצה
 טמוק ןוא ןבעל עצנאג׳ס ךיז טגאלפ םאװ ,ןאמערא םעד טימ רע טליפ ןעמארג
 רעטעביז רעד וצ טײגרעד סאװ ,ץכערק א טימ ץלא ןוא ,תילכת ןײק וצ טשינ
 יװ ,ןבעל עשידלי סאד וטםעז ,רעדיל עני״יז טגניז ,רעדארב לרעב ,רע זא .פיר
 םענופ ןובשח ןפיוא ןײגליוװ ךיז ןזאל סאװ ,םיריבג יד .טײג ןוא טײטש סע
 ,סעגאבאבאז ערעטצניפ יד ןוא ,גאט ןטוג א ןבעל סאװ ,שדוק־ילכ יד ,ןאמערא

 טקידנע יװ ןוא .ךעלסעג עשידלי עמערא יד ןיא סערה־ןיע פא־ןכערפש סאװ
 ,אהא ,עלייװ א ראנ טראװ ? ״ןגראמ םענעדלאג ןגעװ דיל סאד״ םיא ייב ךיז

 .״טלעװ ערעטצניס יד קיטכיל ןיוש ךאמ טאג״ :ךיז טנאמעד
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 ...רררפט
 טגניד רעצעמע יװ ,טרעה ןעמ .זיויה־ראפנײרא ןראפ ךיז טלאהראפ רופ א
 טימ קאגק א .טלעש ,ךיז טרעװש ,טײרש הלגע־לעב רעד .הלגע־לעב ןטימ ךיז

 .טרא ןופ ןריר דרעפ יד ןוא ״איװ״ :שטײב רעד

 טראש דראב רעכעלארג א טימ דיי רעקיםקוװ־לטימ א .ךיז טנפע ריט יד
 םיא טפיול סאבעלאב רעד .םערא ןרעטגוא לקעפ א טגארט רע .ןי״ירא ךיז

 :ןגעקטנא

 לאז ןעמ .טדערעג ךינא ןופ ןעמ טאה טשראקא !לרעב ׳ר ,םכילע־םולש —
 ...ןחישמ ןענאמרעד ןעװעג

 םורא ךיז טקוק ,דרע רעד ףיוא לקעפ םאד פארא טזאל חרוא רעי״ינ רעד
 :טמורב ןוא בוטש רעטרעכיורעגנא ,רעמיורעג רעד רעביא

 רעביא ,עראה ענײק ,ןראפ ןדלי .דוד ׳ר ,ךײא ײב םיחרוא עראה ענײק ןאראפ —
 — רעטײװצ רעד ,סאד טימ רענײא .טלדנאװ ןעמ ,טלדנאה ןעמ .הנידמ רעד

 עלא יד ןופ ןוא .זדנעג טימ רעטײװצ רעד ,סעטאמש טימ רעגײא ,ץנעי טימ
 .ןכאמ וצ תבש ןײק אטשינ זיא ,ןכאז

 םעד פא טלקיװ ,פילוט םענעבירעגפא םעד פארא ךיז ןופ טפראװ רע
 .*םאבעלאב םוצ טגאז ןוא זדלאה םורא ןופ לאש םענעלאװ

 ןיא ןײז טפראדעג טכאנ רעד ףיוא טנידו באה׳כ ,דוד ׳ר ,טײטשראפ ריא —
 טרעװ ?טאג רעבא טוט עשז־םאװ .עינאפמאק ןי״ימ טראװ טראד .ץירעמעש

 ־רעביא אד ןעמ ףראד .רעהא ךיז טפעלשרעד םיוק .געװ ןפיוא דאר א עילאק
 .ןײרא געװ ןיא רעטללװ — ירפ ץנאג ,רדנ־ילב ,ןגראמ ןוא ,ןקיטכענ

 סעפע םיא טגגאלרעד ןעמ .שיט םי_יב קעװא ךיז טצעז רעדארב לרעב
 ןיא טזאלב ,ײט עסײה יד עלעפעל ןטימ טשימ רע .ײט זאלג א .ןפאכוצרעביא

 .רעגניפ ענעריורפראפ יד ללברעד ךיז טמעראװ ,ןיירא זאלג

 טסײה ,סאד טא .ןקילב עקיטללז םיא ףיוא ןפראװ עמשטערק ןיא ןדלי יד
 טײטש ןעמ וװ ,רעדיל עגייז טגניז ןעמ םאװ ,רעדארב לרעב רעד סע זיא ,סע
 לקיטש א ,ןסעגעג טאה רע סאװ ,ערעשטעװ רעד טיול .טײג ןעמ וװ ןוא
 זיא רע זא ,ןעמ טנעקרעד ,טיורב עװעזאר לטפײר א ןוא גנירעה ןטריניראמ
 רע זא ,םר לוקב ןעײרש םישובלמ ענעבירעגפא יד ןוא ,ןדלישטאר ןופ טי_יװ
 .ןצרעפ עצנאג ןיא עקאט רשפא ןוא סעלאפ ןביז ןיא ןצבק א ,ונילע אל ,זיא

 ־יװ שטנעמ א .ןצללרד ןוא ןצכא חוכמ םעומש א םיא טימ ןריפראפ ןדלי
 טימ ךיז טרעה סאװ .טלעװ א לסיב א ןעזעג ךאד טאה ,רעדארב לרעב ,רע
 טסעומש ,עינעמור ןיא ? רחסמ רעד ןטראד סע טײג יװ ? ײז ןבעל יוזא יװ ? ןדלי
 .ןללז וצ ףראד׳ם יװ ןענװאד טשינ וליפא ןענאק ,טבערגראפ ןדלי יד ןענעז ,ןעמ
 יד סאװ ףיוא טקנירט ןעמ ןוא קיליב זיא לזעלג סאד יבא .סעקאטםארפ ןדלי

 ,טײטש טלעװ
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 סע :רעשימײה ןעמ טרעװ ךעלסיב וצ .תױשק עלא ףיוא טרעפטנע לרעב
 .ןעגניז סעפע לאז לרעב זא ײברעד ןיוש טלאה

 טימ טלדנאהעג ךאנ טאה רע ןעװ ,לאמ א .טײרג ףביה זיא רעדארב לרעב
 .ןגעװ ןגינעגראפ ראפ רעזײה־ראפנינא יד ןיא ןעגניז רע טגעלפ ,ראה־ריזח
 ןלעװ ,סרערעהוצ יד ײז ןוא ,ןעגניז טעװ רע .הסנרפ ןײז רעבא סאד זיא טנײה
 .לטייב ןײז טיול ןוא תוחוכ ענײז ךאנ רעדעי ,עבטמ א רעלעט ןיא ןפראװנײרא

 ךאלמ רעד זיב ןייז ןיוש סע טעװ יוזא ןוא ,לארעביא גהונ ךיז רע זיא יוזא
 לרעב״ :ןגאז ןוא עצײלפ ןיא ןאט פאלק א םיא טעװ ןגיוא טנזיוט יד טימ

 ״!םוק ,ןעגנוזעג גונעג ,רעדארב
 ,ןלאצאב ןלעװ ײז ןוא ןעגניז טעװ רעדארב לרעב .םיכםמ ןענעז םיחרוא עלא
 ענעדײ יד ראנ .הסנרפ זיא הסנרפ .לטײב ןי_יז טיול ,תוחוכ עני_יז טיול רערעדעי
 ,ךאװטימ ןטסארפ א ןיא ןחדב א ריד אנ״ :טעשטראװ ןוא לקניװ א ןיא טציז

 דאמ ,םארטש ,םארג .םיאנוש עני_ימ ,עגושמ .רעמזעלק ןא ןוא הנותח א ןא
 .״קיגטעל א רימ

 ליװ רעד .ןלעטשאב ןא טביוה םלוע רעד .ףיוא דיז טלעטש רעדארב לרעב
 ,״רמוש םענופ דיל סאד״ — רעטײװצ א ,״רעגערט־רעםאװ םענופ דיל סאד״

 .״ןכדש םענופ דיל םאד״ — רעטירד א

 עכלעזא ,ןדײ עביל עניימ ,ךי_יא גיוט םאװ״ :לכײמשיא טוט רעדארב לרעב
 ךי_יא ךיא לעװ רעמא ,לאמ רעקילדנעצ טרעהעג ןיוש טאה ריא סאװ ,רעדיל

 .״ןײלא דיז ןגעװ דיל סאד לשמל טא .רעדיל עי_ינ עני_ימ ןופ ןעגניז

 וליפא .ןרעה ןעמ ןאק גילפ א ,ליטש ,אש .ןגיװשטנא טרעװ םלוע רעד
 טרעװ ,ץעגרע דיז טכירקראפ ענעדלי רענעדירפוצ־טשינ רעד ןופ ןעשטראװ סאד

 .לטב

 יד .ןענערב עני_יז ןגיוא עלעקנוט יד .ןעגניז ןא טביוה רעדארב לרעב
 :טרעטיצ דראב עכעלארג

 ,רעדארב לרעב ,ךיא

 :ןשטנעמ עלא וצ י״ירש ךיא

 ,לרעפ יװ ,רעטרעװ סיוא טרעה

 .ןשטנעב טאג דימ לאז ןח טימ

 ,דארב ןופ לרעב ,ךיא

 ,האירב עטסנעלק יד ןיב דיא

 ,טאג רעםיז וד ,דיד ביול ןוא ריד קנאד דיא

 .העושי ןי_ימ זיא ריד ןופ

 ,חירטמ ךיז טייז .םלוע םוצ עיצאדנעמאקער יד .ראפנללרא רעד זיא סאד
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 ןײק םתס טשינ ןענעז רעטרעװ סרעדארב לרעב זא ,טסײװ ןוא ,סע טםײה
 .לרעפ עקאט ראג ,רעטרעװ

 ,רעדירב עטוג ,עביל עניימ

 וצ ראנ ךיז טרעה
 רעדיל עגײש עני.ימ וצ

 .עידאלעמ רענײש רעד וצ ךיוא ןוא

 ,דארב ןופ לרעב ,ךיא

 ,האירב עטםנעלק יד ןיב ךיא

 ,טאג רעםיז וד ,ךיד ביול ןוא ריד קנאד ךיא

 .העושי ןי״ימ זיא ריד ןופ

 ןכאמ ןופ הכאלמ ערעװש יד ןרעדליש וצ ןא טביוה רעדארב לרעב ןוא
 דיל א םענעי ףיוא גנירג זיא׳ס זא ,טײקינײלק א זיא׳ס זא ,ןענײמ ןדלי .רעדיל
 טםירדראפ ,ןעלרעב ,םיא .ןכאמ קזוח־ טשינ םענעי ןופ לאז ןעמ ןוא ןסאפראפ וצ
 ,ןסעומש עגי.יז טשינ רענייק טײטשראפ ,טרעלקעג טוג יװ ןבאה געמ רע״ :םע

 .״טרעװרעד טאה סע רעי.יט יװ

 טי_יצ עצנאג יד טאה סאװ ,ענעדלי רעד וצ קילב א ןפראװ םיחרוא עלא
 לרעב רעי_יט יװ ,ןײטשראפ טשינ סע ליװ יז .יז רע טנײמ סאד ,טעשטראװעג
 ןוא דרעב טימ םעגכאי עכלעזא ךאנ ןוא יז .טרעװ יד טאה דיל א סרעדארב
 ןעגנילש ײז .האגה ןבאה ןוא ןעײטשראפ ײז .ה״ב ,ןעײטשראפ רעבא ײז הרעב ןא

 .טראװ סעדעי שממ

 ןייז ןיא רעטײװ טגניז רע ןעװ ,טכערעג זיא רעדארב לרעב זא ,ןליפ עלא
 ןטימ ןלאמ םיא ןוא רעטקאראכ םמענעי ןיא ןליצ וצ רעװש זיא׳ס״ זא :דיל
 רעד ףיוא וליפא ,האירב םוש ןײק ןצעזוצפארא טשינ ייברעד ןוא טארוקא

 .״ראה רעטםדנימ

 סאװ ,ןדלי עלא .טימ עלא ןעמורב ״לרעב רעדארב ךיא״ ןײרפער םעד
 ײז טאה לרוג רעד סאװ ןוא ,רעדארב לרעב יװ טקנופ ,סגעװרעטנוא ןענעז

 .הינםכא רעד ןיא שינעגעגאב א ףיוא טריפעגפיונוצ

 רענעי ןופ דיל סאד .תונותח־הריזג יד ןופ דיל םאד טגניז רעדארב לרעב
 טנכדשעגפיונוצ ,רעדניק עגײלק הפוח רעד רעטנוא טפעלשעג טאה םאװ ,הלהב
 יד טימ שממ ,קידעבעל יוזא הלהב יד טלאמ רע .גנױ טימ טלא ,ךי.ילג טימ םורק

 .ןפאטוצנא רעגניפ
 טנװא ןקיטנײה םעד .רעגניפ יד טקעל ,ה״חמ ךיז זיא .טרעה םלוע רעד
 ראפ ןלײצרעד וצ ןבאה ןלעװ ײז .ןסעגראפ טשינ ןבעל ץגאג רעײז ײז ןלעװ

 ...רעדניק־םדניק ןוא רעדניק
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 רעװ ,רעמ רעװ .טשינ טגראק רענײק .רעלעט ןיא תועבטמ טפראװ ןעמ
 ,טעשטראװעג רדםפ טאה סאװ ,ענעדלי יד ראנ .טיג רעדעי רעבא ,רעקיצניװ —

 .״טנוזעג ייז״ םעד ןסעגראפ ןוא עגר רעטצעל רעד ןיא טראשעגסיורא ךיז טאה

 רעטוג״ א טימ ךיז טנגעזעג ןוא ,רעדעי טכארט — הרורא עתמא יד —
 ,ראיאק ץנאג ,ירפ רעד ןיא ןײטשפיוא ןעמ ףראד ,םעשעצרימ ,ןגראמ .״טכאנ

 .טיורב לקיטש סאד ןגאירעד ןוא ןגאי ,ןעלדנאװ ,ןעלדנאה

 ,םעשעצרימ ,רע טעװ ןלײצרעביא .טלעג סאד ףיונוצ טראש רעדארב לרעב

 טײג ןגראמ .סקא טימ דיז ןפעלש גאט ןצנאג א ןופ דימ רע זיא טציא .ןגראמ
 ײז ראפ טאה רע .םיא ףיוא ןטראװ רעגניז רעדארב יד .הרדס ענעגײא יד

 .לרעפ עתמא ,סנײא ןיא םנײא .רעדיל לאמ ןײא ןיוש .ראוטרעפער םעייג א

 עקיטסארפ ,ענירג ןי.ירא ןעני.יש רעטצנעפ ןיא .רעגעלעג ןפיוא קעװא טלאפ רע
 ,שטייב ,הלגע־לעב ,ןגאװ ןוא דרעפ םיא ךיז טרעטנאלפ םולח ןיא .ןרעטש

 ...רועיש א ןא ,רועיש א ןא ,ךעלטעטש ןוא טעטש



 רתנספ בקעי

 טעידונ ןוא טפירט לדנגער ענבירד א .גאטימראפ רעקיטםבראה ,רעבירט א
 .ןגאװ ןשירעיופ ,ןםיורג םעד םיוק טפעלש לדרעפ ערעגאמ םאד .המשנ יד סיורא
 טלאנק ,טעקאיװ פאק ןפיוא עמשטוק רעצראװש ,רעםיורג רעד טימי רעיופ רעד

 :שטײב רעד טימ

 !איװ איטשעה !איװ ,איטשעה —

 ,סרעני״יגיצ םתם ןײק טשינ .סרענײגיצ עטפאכ א — רופ רעשירעיופ רעד ףיוא

 ,םש א טימ סרעמזעלק ,ןטנאקיזומ עילעפאק א ראג ,םיבנג־דרעפ ,םרעפראװ־לרוג

 ,רעפרעד עשיכאלאװ יד ןיא תונותח עשירעיופ ףיוא ראנ טשינ ןליפש סאװ

 .רעלעב עשיראיאב ,ןעגנולײװראפ עשיצירפ ףיוא ןטעבראפ וליפא ןרעװ ראנ

 ,רעטזיורקעג א טימ רעני״יגיצ א .ןאגאלאג עציג רעלדיפ רעד טציז טא

 םש א טאה ןליפש־לדיפ ןי״יז .ןגיוא עקידנענערב ,עםיורג ןוא דראב רעצראװש
 רעד טא ,רעכאמ־ףושיכ רעתמא ןא .עיװאדלאמ ןוא עיכאלאװ ץנאג רעביא
 טפראװראפ ,ץראה םוצ לדיפ יד וצ רע טעילוט םיוק .ןאגאלאג עציג רענײגיצ
 טשיני טעז רע זיב ,גנאל יוזא פא טשינ דיד רע טזאל ,טי״יז א ףיוא פאק םעד

 .ןגיוא ענײד ןיא ןרערט ןײק
 ,רזכא ןא ץירפ א ,ןאמילאק ורטימיד ץירפ רעד זא ,וליפיא טלײצרעד ןעמ

 ענײז טםי״ימש סאװ ,עשר א ,ןעזעג טשינ טלעװ יד ךאנ טאה סניוזא סאװ
 טאה רע תעשב ,רערט א טזאלעג טאה לװנמ רעד וליפא — טולב זיב טכענק

 .לידיפ ןפיוא ןליפש רעגײגיצ םעד טרעהעג

 רעד ףיוא רעליפש א ,לאקאראק עיאנ רענײגיצ רעד ןגאװ ןפיוא טציז טא
 ןלײצרעד ףיוא רע זיא קיזמ רערעסערג א דאנ ראנ .קיזמ רעתמא ןא ,טײלפ
 טשינ סאד ןאק רענײגיצ רעכלעװ — רעמ רעד זיא סאװ ,דיז טכאד .תױשעמ
 םוראװ .ךינלג טשינ זיא ןענאק וצ ןענאק .ךאמעג עשז־טזאל ? השעמ א ןלײצרעד
 םעד ,לשמל ,טמעג טא .רקיע רעד זיא ןלײצרעד סאד ,השעמ יד קאי השעמ יד
 ײז — ױשזאבאראה עליםאװ רעפאלק־ןצאט םעד ,ןאלאבאש עגראעג רעקיופ
 םעד ןיא ראנ .לאקאראק עיאנ סאװ ,עגעגײא יד וליפא ,תױשעמ דיוא ןענעק

 .קוליח רעד טגיל אד ,ריא טעז ,ןלײצרעד ןופ ןפוא

 רעלבמיצ רעד טציז ןגאװ ןשירעיופ ןיא םרעני״יגיצ ערטסאילאכ רעד ןשיװצ
 טניז ןראי ןוא ןראי ןיוש .עילעפאק רעד ןופ שיאר רעד זיא רע .רתנספ בקעי
 רעשירעיופ א ףיוא ,טגאזעג יװ ,ײז ןענעז טא .סרעני״יגיצ יד טימ םורא טראפ רע

 .לאב ןשיצירפ א ףיוא טא ןוא ,הנותח

 עסייװ לסיב שפיה א טימ ןיוש ךיז טרעבליז רעלבמיצ וקנאי ןופ דראב יד
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 עקידנרעדנאװ עקיזאד יד טימ טכאמעגטימ טאה רע םאװ ,ןבעל סאד .םידעפ
 לייװרעד .סע טסײה ,רעטעפש .ןבײרשאב לאמ א רשפא רע טעװ ,ןטנאקיזומ
 ןליפשוצפא רעלעב עשיראיאב ןוא תוינותח עשירעיופ ךס א ןאראפ דאנ ןעגעז

 ...לײװרעד —

 טוג ןפיוא עילעפאק יד טרעדאפעגסיורא ןעמ טאה טכאנ רעד ףיוא טנײה
 טזאלעג רעלבמיצ בקעי ךיז טאה ראיאק ץגאג .אזדרוטס אהימ ראיאב םענופ
 ןפיוא .ךלהמ א זיא ץירפ םענופ טוג םוצ .עילעפאק ןײז טימ ןײרא געװ ןיא
 ,רעיופ םעד טדערעגנינא םיוק .רופ רעד טימ רעיופ םעד טקאפעג ןעמ טאה געװ

 .ןעמ טראפ טציא ןוא .ןעמענטימ ײז לאז רע

 ןאגאלאג עציג פא דיז טפור — ? וקנאי ,טנקלאװראפ יוזא וטסציז סאװ —
 ־עטס ןיא ןײז ןרימ ןויא רעטעמאליק ראפ א דאנ — רתגםפ ןקידנגי.יװש םוצ

 עתמא׳ס טאה רע .ופול ןאדישז םײב עםוכ א ןכאמ רימ ןלעװ ןטראד .טשענאפ
 .טײקינײלק א טוג םצירפ םוצ דאנ רימ ןבאה טשעגאפעטס ןופ .ןײװ ליזעלג

 זדנוא ןלאז ײז זא ,םיצירפ יד ראפ׳ ןאט ליפש א רימ ןלעװ טכאנ ײב טנייה
 וןעקנעדעג ויצ ןבאה

 סע ןעמ טלאװ םיא וצ טשינ ךי.ילג .טגיגיװש ,רעלבמיצ רעד ,רתנםפ בקעי
 ראג טאה ןאגאלאג עציג רעני.יגיצ רעד םאװ ,״ןאדישז״ טראװ םאד .טדערעג
 עקיזאד םאד טא .ןצראה ןיא ךאטש א ןאטעג םיא טאה ,ןלאפ טזאלעג סאװ

 .ןבעל ןי_יז ןיא לאמ עטשרע סאד טשינ ןיוש רע טרעה טראװ עקידנקידײלאב

 םירעיופ עטסארפ י.יב ,סרעגײגיצ ענענאטשעגפא י_יב טרעהעג ןיוש סע טאה רע
 .ײװ טראװ עקיזאד םאד םיא טוט דימת ןוא ,םיצירפ עטעדליבעג י_יב ןוא

 טימ רעלבמיצ לקנאי ,רע .ףראד שינאװאדילאמ א ןיא ענעצס א טקנעדעג רע
 ,ענײלק טימ דאלאװ א .קענש ןשיפראד םעד ןיא ןסעזעג ןענעז ,עילעפאק ןײז

 ןיוש שיט םײב ןסעזעג זיא ,ףיוה ןשיצירפ םענופ רענײא ,ךעלעסנאװ עצראװש
 :רעקנעש ןשידמ םוצ טעפעשטעג קר ךיז טאה רע ,לזעלג ןרעטנוא טםעפ

 ןאדישז ,רעטכאט יד וטםיטלאהאב סאװראפ ן אקרעב רעטכאט ןי_יד זיא װו —
 ?ריד וצ טדער ןעמ םאװ ,טסרעה זןעגנערב יז וטסלאז ןיוש ?רעװישראפ

 .ןאט וצ טאה רע ןעמעװ טימ טסוװעג ,סיוא טזייװ ,טאה רעקנעש רעד

 םיא וצ טשיג ךי.ילג .שיפ א יװ ,ןגיװשעג ,קידנרעה טשינ טכאמעג ךיז טאה רע
 .ןעמ טדער

 :ןראצמירג ןיא ןיירא ןענעז דעלעםנאװ עצראװש ,ענײלק יד

 רעדמערפ וד ...וד ,ןאדישז וד ,דנובאגאװ ,ןיערטס וד ,טסגינװש וד —
 ןײק ןבי_ילב טשינ לאז׳ס זא ,ןבינרטראפ עלא ךייא ףראד ןעמ ...דנובאגאװ

 ...ךי-יא ןופ רכז

 .ןעקנעדעג טשינ ליװ ןוא טשינ רע טקנעדעג ,ןראװעג זיא רעטי_יװ סאװ
 ןעמ סאװ ,״ןדנובאגאװ עדמערפ״ רקיע רעד ןוא ,״ןאדישז״ רעטרעװ יד ראנ
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 ןבאה ,ןײרא םינפ ןיא דלי ןשינעמור םעד טײהגגעלעג רעדעי ײב טרעדיילש
 .ןטכארט וצ ןבעגעג ,רענײגיצ ןשידלי ןקידנרעדנאװ סעד ,רתנספ בקעי ,מיא

 ןענעז ז דרע רעשינעמור רעד ףיוא ״ןדנובאגאװ עדמערפ״ ןד?י עקאט ןענעז
 ? ענעפורעג טשינ ,ענעטעבראפ טשינ ,ראפ ײז טפראװ ןעמ יװ ,ןעמוקעג טשרע ײז

 רשפא ? ןגיל א ײז ןגאז רשפא ...ןאט ךוז א ,ןאט טכארט א ףראד ןעמ ...מה
 .ןזייװאב ײז ןעמ ףראד זיא ? קידנםיװ טשינ דיז ןכאמ רעדא טשינ ײז ןםײװ

 ,לארעביא ,לטעטש א וװ ,טאטש א וװ .ןרעטשינ ,ןכוז ןביוהעגנא טאה רע ןוא

 •טכוזעג רע טאה ,טקיטכענעג ןוא טגאטעג טאזו עילעפאק־רעני״יגיצ ןײז װו

 ,םמלוע־תיב עטלא ףיוא תובצמ עטלא טנעה ענעגײא יד טימ ןבארגעגפיוא

 ־פיוא עטקעמראפ בלאה ,עטלא ןענעײלרעביא םי״יב ןגיוא יד ןעמוגעגסיורא דיז
 .תמא םעד ןײגרעד וצ ןביוהעגנא רע טאה ,ךעלעמאפ ,ךעלעמאפ ןוא .ןטפירש

 ־נײא ןעװעג ןיוש ןענעז ןדלי זא ,ןעגנאגרעד רע זיא ןטנעמוקאד עטלא ןופ
 תיב ןברוח מעד טניז ןופ .רעמיור יד ןופ ןטײצ יד ןיא ךאנ אד ענעסעזעג
 ןיא ײז ןעמ טלאה ,יוזא שטאכ ןוא ,דרע רעד ףיוא אד ןדלי ןעניוװ ןושאר

 .״ןדנובאגאװ עדמערפ״ ןענעז ײז זא ,ןפראװראפ ןײא

 לאב ןשיצירפ ןײא ןשיװצ .שידלי טסארפ ףיוא רפס א רע טבי״ירש טציא
 ןופ טי״יװ ,רעטײװצ רעד ןוא הנותח רעשירעיופ ןײא ןשיװצ ,ןטײװצ םעד ןוא
 ןוא סאג רעד ףיוא גאט ןצנאג א טציז עטאלז עטתינולפ ןײז וװ ,םײה רעד
 ןייז רע טבילרש — םידאפ ,ןעלדאנ העלדנעב — ןטײקינײלק טפיוקראפ

 •״אישטאד אקינארק״
 ןרופיש רעדא ,ןפאלש עילעפאק רעד ןופ םירבח׳ ענײז ןעװ ,טײצ רעד ןיא
 ־רענללגיצ רעקידנרעדנאװ רעד ןופ שאר רעד ,רע טביירש ,קנעש א ןיא ץעגרע
 ןיא יצ ,סנײא ץלא םיא זיא׳ס .עינעמור ןיא ןדלי יד ןופ עטכישעג יד ,עילעפאק
 רע טלאה דימת ,היגםכא רעקידלמוט רעמ דאנ א ןיא יצ ,קגעש ןקידלמוט א

 .ןעפ יד רעדא ,ךעלקעטש־לבמיצ יד רעדא — טנעה יד ןיא סעפע

 דאנ טעידונ ןגער רענבירד רעד .רופ עשירעיופ יד דיז טפעלש רעװש
 ופול ״ןאדישז״ רעד .טייװ דאנ זיא טשענאפעטס לטעטש סאד .טעידונ ןוא ץלא
 ןוא טציז רתנספ לקגאי רעלבמיצ רעד .טללװ דאנ זיא ןי.יװ לסעפ ןתמא ןטימ
 ליופ טעקאיװ עמשטוק רעצראװש רעד טימ רעיופ רעד היז ןיא ןי_ירא טגײװש

 .ןגאװ ןרעװש םעד תוחופ עלא טימ טפעלש םאװ ,לדרעפ םוצ
 ו״איװ ,אשטעה !איװ ,אשטעה״

 — ,ןאלאבאש עגראעג רענללגיצ רעד טעשטראװ — ,ןשלח םוצ טעידונ׳ס —

 .השעמ א ביל ןבאה ןגעװ ?עיאנ ,השעמ א טלײצרעד וטסלאװ רשפא

 עגראעג רעד טא ,טגאזעג רע טאה סאװ ...ףיוא טכראה רתנספ בקעי
 .תמא טשינ זיא׳ם ,ןײנ ? ןײנ יצ ? תמא .״השעמ א ביל ןבאה ןגעװ״ ? ןאלאבאש

 בקעי ,רע טשראפ טא :ןמיס א .ײז טשראפ ןעמ זא ,ביל דאג באה ןגעװ
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 ןיא ןדלי יד טריפעג קירוצ ןראי רעטרעדנוה טימ ןבאה סאװ ,ןגעװ יד ,רתנספ
 ןוא טלדנאהעג ןבאה ןדלי עכלעװ ףיוא ,ןגעװ יד .רעדנעל עשיכאלאװ יד
 רעשינעמור רעד ןופ ןגעװ יד .ןבראטשעג ןוא ןטילעג ,טבעלעג ,טלדנאװעג

 .עינעמור ןקיטנײה םעד .אישטאד ץניװארפ

 :דראב עטזיורקעג ,עצראװש יד טעלג א טוט ןאגאלאג עציג

 זיא למיה רעד זא ,ךאד טסעז :המשנ יד סיורא טשינ יצ ,עיאנ ,לײצרעד —
 ןאק ,םנקלאװ ײװצ עניוזא ןשיװצ .טנקלאװראפ זיא לקנאי ןוא טנקלאװראפ

 .ןושל סאד ןרילראפ לדיפ ןי.ימ ךאנ

 ןראװעג רע זיא ,םירבק טימ ןבעגוצפא ןביוהעגגא ךיז טאה לקנאי טגיז ןופ —
 ױשזאבראה עליםאװ טגאז — ןעװעג סאװ ,סאד טשינ .רערעדנא ןא ןצנאג ןיא

 .ןרעיודאב טימ
 טימ טא ןוא ,רעקירעזדנוא ןא ,רעדורב־רעטוג א ,רעשימײה א ןעװעג —

 .עילעפאק רעזדנוא ןיא רעדמערפ א — לאמ א

 ריראב ןרעטנוא יצ ,טשינ טסײװ רענײק .טרעטיצ דראב סרתנספ בקעי
 םענופ פארא טשינ רע טזאלי ןגיוא יד .הביס רעדנא ןא בילוצ רעדא ,טניװ םענויפ
 געװ םעד ףיוא דיוא תועמשמ טכוז רע .ךיז טלגנעלש׳ ,ךיז טײרד םאװ ,געװ
 ,טעה ךאנ ,טלדנאװעג ןוא טלדנאהעג ,מבעלעג אד ןבאה סאװ ,ןרלי ןופ ןרופש

 .ןטײצ עשימיור יד ןיא ,טעה

 רעצעמע זא ,ךיז טכוד .םולח א ןופ יװ ,ףיוא לאמ א טימ ךיז טפאכ רתנספ
 ךעלדניפמע זיא רע .״רעדמערפ״ טראװ סאד טגאזעג טשרע טאה הרבחי רעד ןופ

 .״דנובאגאװ ...ןיערטס ...ןיערטס ...דמערפ״ :טראװ ןקיזאד םעד ףיוא

 ןראי ןיוש טלגאװ רע עכלעװ טימ ,סרעני״יגיצ יד ,הרבח ןי_יז טכארטאב רע
 .עיכאלאװ ןופ רעפרעד ןוא טעטש יד רעביא

 ן ״רעדמערפ״ א ,טגאזעג וטסאה סאװ —
 ןשיװצ רעדמערפ א יװ ןראװעג סנטצעל טסיב וד זא ,טגאזעג באה ךיא —
 .הרבח רעד ןופ רעגײא רעביא טרזח — לקנאי רעקילאמא רעד טשינ ...זדנוא

 םיא טאה ןעמ זא ,טנײמעג טאה רע יבא ...ראג סאד .טלכײמש רתנספ
 םעד ןיא רעדמערפ א אד זיא ,רתנספ דלי רעד ,רע זא ,ןענאמרעד טלאװעג
 ,ןטנעמוקאד טימ ןזײװאב םיא טעװ רע ןוא ,ןוװרפ רעצעמע ראנ לאז .דנאל ןקיזאד

 טלא ןא ראנ ,רעדמערפ ןײק טשינ אד זיא דלי רעשינעמור םוש ןײק זא
 וליפא ןבאה םיטאבעלאב עקיטנללה יד ןעװ ,ךאנ ןמילצ ענעי ןופ רענעסעזעגנײא

 .עכיפלעװ רעשימיור רעד ײב ןגיוז וצ טמולחעג טשינ

 ־אב טסיזמוא לאמ סאד ךיז טאה רע זא ,טליפ רע ...טלכײמש רתנםפ
 ,טרעקראפ .ןקידײלאב וצ ןעװעג ןסיוא טשינ םיא זיא עילעפאק ןילז .טקידײל

 .ײז ןופ טדײשעגפא סנטצעלי ךיז טאה רע סאװ ,טרעיודאב זיולב ןבאה ײז

 אקינארק״ ןײז ןופ די־בתכ םעד רע טאה טציא .טזומעג טאה רע ,ןלאפראפ
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 ןופ ,לײט ןטײװצ םוצ ךיז ןעמעב ךאנרעד ןוא ןקורדפא םיא ףראד ןעמ .״אישטאד
 .ןטשרע םעד לראק גינעק וצ זיב ,ןאפעטש ךלמ םעד

 עציג .הרבח יד טרעטינהעגפיוא לסיבא טאה ןפיל סרתנספ ףיוא לכײמש רעד
 :רעכעלײרפ א סיוא טפור ןאגאלאג

 השעמ ןײד טימ בײרטראפ ,לײצרעד ,עיאנ .קעװא טציא זיא ןקלאװ ןײא —
 .לדבגער ןײז טימ ןא ירפ רעד ןיא ןופ זדנוא טעידונ סאװ ,ןקלאװ ןטײװצ םעד

 ,רעליפש־ןטײלפ רעד עיאנ טגערפ — ? השעמ אראפ סאװ .השעמ א —

 .ענירפושט רעצראװש ןײז ןיא השעמ תעב ךיז טצארק ןוא

 .רענײא פא ךיז טפור — םיבנג ײװצ יד ןופ השעמ יד —

 ןטימ רעטכעט ײרד סרסיק םעד ןופ השעמ יד רעסעב לײצרעד .ןײנ —
 .לוױיט

 א זיא׳ס ,רעטירד א פא ךיז טפור — ,סקא ןטעבנגעג ןטימ השעמ יד —
 .געװ רעד ןי.יא טפמורש השעמ אזא ײב .השעמ עכעלײרפ

 ,השעמ יד לײצרעד י קילג ןופ םולב רעד ןגעװ השעמ יד ראג רשפא ןוא —

 .ײװצ־סנײא ןעמוקנגעקטנא זדנוא טעװ לקנעש םופול יװ ,ןעז טסעװ וד ןוא ,עיאנ

 .גהונ יוזא ךיז רע זיא דימת .ערטיכ טלכײמש רעליפש־ןטײלפ רעד עיאנ

 .ליװ רע סאװ ,רע טלײצרעד ךאנרעד ןוא ,ליװ ןעמ סאװ ,רע טגערפ םדוק

 .םעפע םיא וט ײג ןוא ,אזא עבט א

 טימ םיא טגערפ .רעלבמיצ םעד לקנאי ףיוא קילב א ךאנ טפראװ עיאנ
 רע זא ראנ .ןרעה וצ ןלעב א ןעװעג טלאװ רע השעמ אראפ סאװ ,ןגיוא יד

 :ןא רע טביוה ,ןעמ טנײמ םיא טשינ ךי״ילג ,טגינװש רתנספ יװ ,טעז

 יד ןראװעג ןפאשאב זיא׳ס יוזא יװ ,ןלײצרעד ךײא ךיא לעיװ לאמ םאד —
 .לדיפ

 םוצ רענײא רעטנענ וצ ךיז ןעילוט ןגאװ ןשרעיופ ןפיוא סרעני״יגיצ הרבח
 טאה םאװ ,רוחב םעד ןופ השעמ רעשילרעטסיוא רעד וצ וצ ךיז ןרעה ,ןטײװצ
 .טלעװ רעד רעביא טלעג ןשארג א ןא טזאלעג ךיז ןוא עמאמ־עטאט ןריולראפ

 ־תב רעד ןגעװ ןראװעג ריוװעג זיא רוחב־רעגײגיצ רעמערא רעד יוזא יװ
 ןעגנערב ריא טעװ רעכלעװ ,ןבאה הנותח םעד טימ ראנ ליװ סאװ ,הכלמ
 טעװ׳ס רעװ .ןעװעג טשינ טלעװ רעד ףיוא לאמצנעד זיב ךאנ זיא םאװ ,סניוזא
 ןקאהפא ןעמ טעװ םעד ,עשילרעטסיוא סאד ןעגנערב טשינ ןוא ןענכדש ךיז
 הנותח ןלעב א זיא רע .ךלמ ןראפ ךיז טלעטש רוחב רעמערא רעד .פאק םעד
 רע םאװ ,ןטאר ךלמ רעד םיא לאז ,אברדא .הכלמ־תב רעד טימ ןבאה וצ

 .ןאט וצ טאה
 .הסיפת ןיא ןפראװנײרא ךלמ רעד םיא טסײה הפצוח רעקיזאד רעד ראפ

 .ןײגסיוא טעװ רע זיב ןגיל רע לאז טראד
 רוחב ןעמערא ןראפ ךיז טזי״יװאב ,ריט־הסיפת יד ןסאלשראפ ןעמ טאה םיוק
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 ץלאה ןופ עלעטסעק א םיא טגנאלרעד יז .ןעעפ יד ןופ ןיגינעק יד ,אײטאמ
 .עלעקעטש א ןוא

 ןפיוא ראה יד סיוא יצ ,פאק ןײמ ןופ ראזז יד סיוא רימ סי״יר טציא —
 .עלעקעטש ןרעביא ןוא עלעטסעק

 קיטראפ זיא רע ראנ יװ .ןסײהעג טאה אײטאמ יד יװ ןאטעג טאה דוחב רעד
 .עלעטסעק ןרעביא עלעקעטש ןטימ ןאט ריפ א ןסײהעג יז טאה ,ןראװעג

 טעװ לדיפ יד ןוא ,טגאזעג יז טאה ,לדיפ א ןרעװ ףראד עלעטסעק סאד —
 .ןלעוו טםעװ וד ןעװ ,ןשטנעמ יד ןכאמ ךעלײרפ ןוא ןכאמ קירעיורט

 ןוא ,םיא ןיא טכאלעגנײרא ןוא עלעטםעק סאד ןעמונעג טאה אײטאמ יד
 .עלעטסעק ןיא ולאפעגני״ירא ןענעז ןרערט יד ןוא טנײװעגניירא יז טאה ךאנרעד

 :טגאזעג אײטאמ יד טאה

 טאה רוחב רעד ןוא — .עלעטסעק ןרעביא עלעקעטש ןטימ לדיפ טציא —
 סאװ ,רעדיל ןעמארטש ןעמונעג ןבאה עלעטסעק םעד ןופ ןוא ,ןאטעג יוזא
 ײז טאה םאװ ,ןדעי טכאמעג קירעיורט טא ןוא טכאמעג ךעלײרפ טא ןבאה

 .טרעהעג
 ןאגאלאג עציג .ןכראה ערעדנא יד ןוא טלײצרעד ,רעליפש־ןטײלפ רעד ,עיאנ

 .סענורטם יד שוק א טוט ןוא לדיפ יד סיורא טפעלש

 א .ןגיוא עטכאמראפ טימ השעמ רעד וצ טרעהעגוצ ךיז טאה רתנםפ בקעי
 ןיוש ךיז רע טאה תױשעמ עגײש ךם א .ןגאז טשינ ןאק ןעמ ,השעמ עגײש
 ןשיװצ טבעל רע סאװ ,ןראי יד ןופ ךשמ ןיא סרעני״יגיצ יד ןשיװצ טרעהעגנא
 רעד ןוא ,השעמ א זיא ,טרעהעג סאװ ראנ טאה רע םאװ ,סאד רעבא .ײז
 יד ןופ עטכישעג יד .עטכישענ זיא ,לטסעק ןיא םיא ײב טגיל סאװ ,די־בתכ
 ןבירשעגנא ןוא דרע רעד ןופ ןבארגעגםיוא יז טאה רע סאװ ,עינעמור ןיא ןדלי

 .טנעה ענעגײא יד טימ
 סופ וצ טײג רעיופ רעד .ףיורא גראב ןגאװ םעד טפעלש לדרעפ םאד

 .רעטנוא טבײרט ןוא טײז רעד ײב

 סאװ ,טשענאפעטס עלעטעטש סאד ןא ןיוש ןעמ טעז גראב ץיפש םענופ
 ןעמ װו ,אזדרוטס יד ןופ טוג סאד ןא וליפא טעז ןעמ .לאט ןיא ןטנוא טגיל

 .גנולײװראפ רעשיצירפ רעד ףיוא ןליפש טכאנײב טני״יה ףראד

 .עמשטערק םופול זיא סאד ,זיוה עלעג סאד ,טראד ןוא
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 רעשזראבז לװלעװ

 ־טפױה עקידובבב עטלא יד .סנײא ןגאלשעג טאה רעגײז־עילאפארטעמ רעד
 ןטכיולאב םנרעטמאל עבירט ,עטלײצעג .טפאלש עיװאדלאמ רעד ןופ טאטש
 טימ עמאס רעד ןיא טציא טגגעה סאװ ,הנבל עלופ יד .ןסאג עקידײל יד
 .סנרעטמאל־סאג יד ןופ ןייש ןבירט םעד טשינ וצ טכאמ ,עסיורג קידרעמוז א ,למיה

 זיא סאװ ,ןטײװצ א ףיוא טקעװ ,רעטכעװ־טכאנ א טפי.יפ טי״יצ־וצ־טי״יצ ןופ
 גנאל א טימ פא םיא טרעפטנע רעטײװצ רעד ,רעיוט א ןיא ןראװעג טלמירדטנא

 .רעיוט לקניװ ןיא ןפאלשטנא רעטי״יװ טרעװ ןוא ףײפ םענעגיוצעג

 םאװ ,סעמשטערק יד ןיא ראנ .טפאלש סאי טאטש עקידובכב עטלא יד
 טרעה רעײגייבראפ רעטעפש א .ךיז טכי״יל ,טאטש רעד רעביא. ןפראװעצ ןענעז
 א ןופ לוק ערוכיש םאד ,לדיפ רעשירענייגיצ א ןופ ןעפילב סאד טראד ןוא אד

 .לבמיצ ןטלא ןא ןופ רענעט יד ןוא רעגניז־סקלאפ

 יד י.יב .ראג זיב ךעלײרפ טציא זיא לדנטרעג ןיא קראמ ןועמש י_יב
 ןרעה ןוא ןציז ,סעקאטסארפ ןדיי ,תוכאלמ־ילעב ןדלי ןציז ךעלשיט עגעפראװעצ
 טײטש רע .רעגניז רעדנאלב רעכיוה רעד טגניז׳ס סאװ ,רעדיל יד וצ וצ ךיז

 :טגניז ןוא לדנטרעג םענײלק םעגופ טימ עמאס רעד ןיא לשיט א ייב

 ,ףאזאליפ וד ,רעהא ראנ םוק

 ,לחומ ןשיצעק ןייד טימ

 שיט סניבר םוצ רעהא ראנ םוק
 .לכש םיא ײב ךיד ןרעל ןוא

 טימ עלא ,תולוק עקידניפוליגב .ןײרפער םעד רעטנוא־טפאכ םלוע רעד
 :עדנאמאק א ףיוא יװ ,לאמ א

 ,םאב םאב םיב ירישט

 ,םאב םאב םיב ירישט

 .עטאט ,םאב םאב םאב םיב ירישט

 םיא ראפ .קארפ ןטלא ןא ןיא ןאטעגנא זיא רעגניז רעדנאלב ,רעכיוה רעד
 טעװ ראכ רעד זיב קידלודעג פא טראװ רע ,רעדניליצ רעד טגיל שיט ןפיוא

 ;רעטללװ רע טגניז ךאנרעד .ןײרפער םעד ןקידנע

 טרעלקעגםיוא וטםאה ןישאמפמאד א
 ,רעביא ךיז טימרעד טסמענ ןוא
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 םיוא לכיט סאד טײרפש יבר רעד
 .רעבירא םי םעד טנאפש ןוא

 םלוע רעד .םענעגנא רעבא ,ךעלרופיש שפיה זיא רעגניז םענופ לוק סאד
 ־נסיוא ףיוא דיל םאד ןיוש ןענעק עלא שטאכ ןוא דיל םעד ןופ האנה טאה

 םוצ טרעהעג סע ןטלאװ ײז ךי״ילג ,טפאגראפ וצ ךיז ןרעה ןוא ײז ןציז ,קיגײװ
 .לאמ ןטשרע

 טשיװ ,ןײװ טימ זאלג םענופ פוז א רעגניז רעד טוט ,דיל םאד טקידגעראפ
 ,רעדיל ךס א ןעגנוזעג טגי״יה ןיוש טאה רע .ליומ סאד עלעכיט ןטימ פא ךיז

 דיל ןדעי ךאנ .םידיסח יד ,סעקאינכ ערעײז טימ םײבר יד ןופ פא ןקזוח סאװ
 עטלפיװ סאד .ןייװ לטרעפ א ןלעטש ןסײהעג םלוע םענופ םיא ןעמ טאה
 ןיא יװ ,טליפ רע .טשינ ןײלא ןיוש רע טקנעדעג ,טציא טקנירט רע לטרעפ
 לזעלג א ןעקגירט ןופ הכאלמ יד ןאק רע .טשינ טדאש׳ס ראנ .םיא טלפענ חומ

 .ןײװ
 שירעדורבטוג ,קנוװ א טיג ,עבמאב לורס רעילאטס רעד • ,םלוע ןופ רענײא

 :רעגניז םוצ

 ן םי ןפױא ןראפעג זיא סאװ ,ןיבר םענופ גניז א וט ,לװלעװ ,ונ־א —
 עקצימ ןיא סעפע םאװ .םיכסמ טשינ זיא רענאשקאפ לםאי רעדי_ינש רעד
 ראג טלאװ רשפא ,םי ןפיוא ןראפעג זיא סאװ ,ןיבר םעגופ דיל םאד ןענירד

 ?רעגעלש־הבצמ םענופ דיל סאד ןעגניז וצ רשױ א ןעװעג

 !רעגעלש־הבצמ םענופ דיל׳ם ,לװלעװ ונ־א —

 ןטםארפ םעד טא ןשיװצ טוג ךיז טליפ רע .טלכײמש רעשזראבז לװלעװ
 טרעה רע ןעװ ,טוג ךיז טליפ רע .ביל םיא ןבאה ײז ןוא ביל ײז טאה רע .םלוע
 םוצ טגאז קלאפ סאד ןעװ ,הגרדמ עסיורג א זיא׳ס .״וד״ ןשירעדורב־טוג םעד
 ײז .ןענאטשראפ טשינ סאד ןבאה םיליכשמ רעניװ יד .״וד״ רעטכידםקלאפ
 רעטמיראב רעד ,רעשזראבז לװלעװ ,רע יוזא יװ ,ןענאטשראפ טשינ ןבאה
 ײז טימ טקנירט ןוא טציז ,ןומה ןטימ סאד ךיז טרבח ,רעטכיד ןוא ליכשמ
 עידנעפיטס א טלעופעגסיוא םיא ראפ ןבאה םיליכשמ רעניװ יד .םענײא ןיא
 לאז רע זא ,ןעקנעש יד ןיא ןעגניז וצ ןרעהפיוא לאז רע זא ,גנידאב ןטימ
 ײז טאה ,רעשזראבז לוולעװ ,רע .סעקאטסארפ יד טימ ןרבח ןרעהפיוא ךיז
 ןגױצעג םיא טאה׳ם .ןטלאהעג טשינ רע טאה טראװ ןײק רעבא ,טגאזעגוצ
 ןיא .עידגעפיטס׳ יד ןעמונעגוצ ראפרעד םיא ייב טאה ןעמ ןוא — ״ךמע״ וצ
 טרעקעגמוא ךיז ףום לכ ףוס ןוא טי״יצ לקיטש א טרעגנוהעגפא רע טאה ןיװ

 .ןדײ עקיצראה ןוא עטושפ עטסארפ יד וצ ,עיגעמור ןײק קירוצ
 פוז א ךאנ .טוג זיא ןי_יװ רעד .זאלג םענופ פוז א לאמ א ךאנ טוט דע
 א .טארקנאב סטאג ןגעװ סנייז דיל עיינ םאד םלוע םעד ראפ טגניז רע ןוא

65 



 רעגנאמ קיציא

 ,עלהװצמ א רעגײא סעפע טוט םיוק ?ןדלי ערעזדנוא טימ סעפע טײקיגײלק

 טרעדנוה י_ירד יװ ,רעקיצגיװ טשינ ןוא רעמ טשינ םלוע לש ונובר םי_יב רע טגאמ
 רעד ,יבר רעד ןוא דיסח רעד ,להומ רעד ןוא ןזח רעד .ןטלעװ ןעצ טימ
 גנונעכער םעד טימ ןפיול וצ ײז ןעמוק עלא ,עלא היגמ רעד ןוא רעפלעב
 לאמ ןײא ראנ תושר ןײז ןיא טאה סאװ ,םלוע לש ונובר רעטלא רעד ,רע ןוא
 .טארקנאב טײג רע .טשינ הרירב רעדנא ןײק טאה ,ןטלעװ ןעצ טימ טרעדניה י_ירד

 רעד טא ,רזממ א טא .רעטבעלעג ראפ דיז טעשטאק ,טכאלי םלוע רעד
 ןדנובעגמורא .סעשטפארטס עלא יד טא ןלאמעגפא סאד טאה רע יװ .לװלעװ
 טשיג .רזממ א טא .זדלאה םורא עלעקעלג־קזוח א ײז ןופ םענײא ןדעי א
 ןעקנורטרעד םיא ןטלאװ ײז .טני_יפ יוזא םעקאמורפ יד םיא ןבאה טסיזמוא

 .רעםאװ לפעל א ןיא

 סאבעלאב רעד ןוא םײחל טקנירט ןעמ .ךעלײרפ ,טמיורעגפיוא זיא םלוע רעד
 א ןעלװלעװ טגנאלרעד ,קראק ןטיור א טימ לדלי טקאפעג א ,לדנטרעג םענופ

 .טײז ןי_יז ןופ דבכמ םיא רע זיא סאד .ןייװ עלעטרעפ

 ןוא ךעלעמאפ טפוז רע .פא ךיז טור ,קעװא ךיז טצעז רעשזראבז לוולעװ
 .רעטסעב עמאם רעד זיא ״רעטיור״ רעד זא ,טניפעג ןוא ״ןטיור״ םעד האנה טימ

 רעד״ .ןרעדנא םעד ןעקנורטעג טציא זיב טאה רע םאװ ,דאש א ראנ זיא׳ס
 ראנ ןעקנירט ןיוש רע טעװ ןגראמ .רע טלמרומ — ״ןראי יד ךאנ טמוק לכש

 .״ןטיור״ םעד ןופ

 .רעגײז א י_ירד בלאה ...ײװצ ...סנײא טגנילק רעגײז־עילאפארטעמ רעד

 קראמ ןועמש סאבעלאב רעד .ןײג וצ םײהא טי_יצ .טעברא ןופ גאט א זיא ןגראמ
 ידכ ,םײהא םלוע רעד ךיז טזאל קידניפוליגב ןוא .טמוק םיא סאװ ,טנכעראב

 .טאטשראװ ןײז י_יב ןלעטש ןענאק ךיז רעדעי לאז ירפ רעד ןיא ןגראמ

 ףיוא םעקשטנעה יד ףיורא טיצ ,רעדניליצ םעד ןא טוט רעשזראבז לװלעװ
 .םײהא ןײג ךיוא ךיז טזאל ןוא טנעה עני_יז

 .ךלהמ לקיטש א זיא ,טגיוװ רע וװ ,ףיוהלוש םוצ זיב קראמרעביוא םענופ

 .טירט עקידנעלקאװ טימ טײג לװלעװ .ןבראטשעגסיוא ,ליטש ,אש ןענעז ןםאג יד

 רעדניליצ א ךיוא טגארט ןטאש רעד ,עגדאמ .ןטאש ןײז ךיז טלקאװ םיא ראפ
 ,רעהא ןוא ןיהא ךיז טלקאװ ןוא רע יװ ,קארפ א ןאטעגגא טײג ,פאק ןפיוא

 .טנאגאװ השעמ

 :ןגערפ םיא ,ןטאש ןטימ סעומש א ןריפראפ וצ רעײז םיא ךיז טסולג׳ס

 ראנ ? ״הלודג״ יד םיא ףיוא זיא םאװ ,רעמ רעד םיא טימ זיא סאװ ?ןכתיה
 ןעװעפלאמ רע לאז ? ןרעפטנע ןעד טעװ ״עלעל עמוטש״ יד .טשינראג טגערפ רע

 .טײהרעטנוזעג

 ןוא ךיז טיצ ןוא ךיז טיצ געװ רעד .ןײטש טביילב רעשזראבז לװלעװ
 רע סאװ ,םיוק ,םיוק .רעװש םיא ןענעז סים יד .ףוס ןײק טשינראג טמענ׳ס
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 .פא ךיז טור ,ןרעטמאלסאג א ןיא ןא ךיז טראפש רע .ײז טפעלש

 .ןײטש ךיוא טביילב ,געװ ןצנאג םעד טײלגאב םיא טאה סאװ ,הגבל יד

 סאװ ,טײטשראפ רע זא ,םיא ךיז טכוד עס ןוא ףיורא ריא וצ טקוק לװלעװ
 .ליװ יז

 טגײה ךיוא זיא הנבל יד
 ,טקעלפראפ טוג רעײז

 ״טנײשעג יז טאה טשרע
 .טקעדראפ יז זיא םעצולפ

 רועיש א ןא ראג יז ליװ ןעקנירט
 ,םיגמוזמ ןײק טשינ טאה ןוא

 רימ ראפ דגיצ ךעבענ ךיז יז טמעש
 .םינפ סאד ראג ךיז טקעדראפ ןוא

 ןעמ .טנאגאװ רערוביש רעד טלמרומ — ״ריא ףיוא תונמחר סטאג א״
 ראפ ןײגסיוא ךאד ןאק ,הנבל יד ,יז .הצע ןא ןעניפעג ,ןרעלקסיוא סעפע ףראד
 ןײש א ?היפהפי רעקיזאד רעד ןא ןטעאפ יד ןאט ןלעװ םאװ .הלילח ,טשרוד

 .םיאנוש עני.ימ ףיוא ראי אזא ,ןבאה ײז ןלעװ םינפ

 א טימ ןוא .טרעלק ןוא טרעלק ,ןרעטש םוצ רעגניפ םעד וצ טגײל רע
 .הצע ןא טאה רע .םינפ ןײז ףיוא טנייש לאמ

 וצ טגניז ןוא למיה םוצ פאק םעד ףיוא טביוה רעשזראבז לװלעװ ןוא
 :לדנקלאװ א רעטניה ןטלאהאב דארג ךיז טאה סאװ ,הנבל רעד

 ,סיורא םוק ,הנבל

 — ןבעל ןיימ י.יב — רעהא

 ,סיוא טשינ ךאנ ךיז טזאל טלעװ יד

 .ןבעג הצע ןא ריד לעװ ךיא
 ,ןאלפ ןטוג א ריד ראפ באה ךיא

 ,ןרעה וצ ראנ ךימ טסלאז
 ןײרא קנעש ןיא דניװשעג םוק

 .ןרעטש יירד ,ײװצ א ץעזראפ ןוא

 .ףראש ןוא טלאק זיא טניװנגראמ רעד .רעטיצ א לאמ א טימ טליפרעד רע

 תורפיש יד .רעטכינ ןצנאג ןיא לאמ א טימ זיא רע .סע טסײה ,ןיוש טגאט׳ם
 ןצנאג םעד טעװעפלאמעגכאנ םיא טאה סאװ ,ןטאש ןטימ םענײא ןיא קעװא זיא

 .געװ
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 טרעטיצ טײקאלב־ןגראמ יד .ףיוהלוש רעד טא .מײהא ןײג ךיז טזאל רע
 סאד זיא סטכער .פארא־גראב ןײג ךיז טזאל לװלעװ .הליפת א יװ ׳םיא רעביא
 ׳רע טניוװ אד .קענאג םענרעצליה ןטימ זיוה סאד זיא טא .לסעג־רעמזעלק

 .שדוה א קנארפ ןעצ ראפ ,ןאסאב עטאלז הנמלא רעד ײב

 אזא .טירט ענײז רעטנוא ןצכערק פערט ענרעצליה יד .ףיורא טײג רע
 טשינ רעײז טלאװ רע ׳םיא טסירדראפ׳ס .פערט עקיזאד יד ,ןיוש ײז ןבאה עבט

 .רעדניק עריא טימ הנמלא עטעװעראהראפ יד ןקעװפיוא טלאװעג

 ־פיוא טשינ םענײק טא,ר רע .רעמיצ ןי״יז ןופ ריט יד רע טנפע ךעלעמאפ
 ןלאז ןוא ,טײקמערא יד ,ןפאלש יז לאז .ןדירפוצ זיא רע .יוזא טוג ,טקעװעג

 .תומולח עטוג ןעמולח ריא ךיז
 ׳טעב סאד טײטש לקניװ ןיא .טײקאלב טימ לופ זיא לרעמיצ ענײלק סאד

 .וױרב טימ ןוא ןעגנוטייצ טימ ןפראװראפ ,שיט רעד טימ רעד ןיא

 רע .סעדיורב רשא ןבואר ליכשמ םעד ׳דני_ירפ ןי_יז ןופ וױרב א טגיל טא
 — וױרב ןפיוא ןרעפטנע םיא ףראד ןעמ .ץאלאג ןיא טדײשעצ םיא טימ ךיז טאה

 סע טאה רע סאװ ראפ ,ןײלא דיז ףיוא םיא טסירדראפ׳ס ןוא לװלעװ טכארט
 .ןאטעג טשינ טציא זיב ךאנ

 טציא .רעטגיט ןיא ןעפ יד ןײא טקנוט ,ריפאפ עלעגײב א סיורא טמענ רע
 רעלעטשטפירש ןשלערבעה םעד ,דנײרפ ןי_יז וצ רעפטנע םעד ןבי_ירשנא רע טעװ
 טלגאװעגמורא ןעמאזוצ גנאלנראי טאה רע ןכלעװ טימ ,םעדיורב רשא ןבואר

 .עינעמור ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא

 םעד ןדניצוצנא טראפשראפ רע ןוא קיטכיל גונעג ןיוש זיא׳ם .טבי_ירש רע
 ראג רע טבײרש ,דנײרפ ןײז וצ וױרב א טאטשנא ,ענדאמ ראנ .פמאלטפאנ

 .שרעדנא ןצעמע וצ ןוא שרעדנא סעפע

 !עלהכלמ ערעײט״

 עפאה גאט ןעדעי .טסבינרש טשינ רימ וצ זד םאד רעהעז סע טרעדנוװ ךימ״
 טםנעק וד ןוא ריד ןאפ וױרב ןײא ןעגנערב רימ טעװ ןאיליטשטאפ רעד םאד ךיא
 טגנערב רע רעדא ,טשינ טמאק רע ןעװ ׳ןיב ךיא טשיוטנע יװ ןלעטשראפ ריד

 .ריד ןאפ טשינ ראנ שרעדנא ץעמע ןאפ ןעביירש ןײא רימ

 ןראפעגקעװא טזיב וד טניז ,עדייל ךיא סאװ ,ןלעטשראפ ריד טסנאק וד״
 ייבראפ טילפ סאװ ,לגיופ ןטסנעלק םעד אנקמ ןיב ךיא טפא יװ ,לובמאטם ךאנ
 ןבי_ילב זומ ךיא ןוא ןכײרגרעד ךיד ןעק ןוא לגילפ טאה רע .רעטצנעפ ןײמ

 ־וצרעביא סאװ טשינ םײװ ךיא דנוא וױרב ןײא סני״יד ףיוא ןטראװ ןוא אד
 ...״ןרעלק

 עקידװענח ,ענײלק יד רעשזראבז לװלעװ טעז ,וױרב םעד קידנבינרש
 ןבאה ײז .טשעראקוב ןיא טנעקאב ךיז טאה רע רעכלעװ טימ ,עלהבלמ ןיראטײנ
 טזומעג ךיז ןבאה ײז זא ,יוזא טלאװעג טאה לרוג רעד ראנ .ןעמוקאב ביל ךיז
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 ־רעביא םיא ןוא לאפאניטנאטםנאק ןײק ןראפעגקעװא זיא עלהכלמ ,ןדײשעצ
 םיא טעװ סאװ ,טפאשקנעב א .ריא וצ טפאשקנעב רעסיורג רעד טימ טזאלעג
 , .טיוט ןי״יז וצ זיב ןטערטפא טשינ ןיוש

 טסריװ וד דלאב יװ — ,רעטי״יװ רע טבײרש — ,עלהכלמ עביל ,םורד״
 עטלאהרע דיא םאװ ,וױרב רעדעי ןעד .טראפאז רימ עבײרש ,וױרב םעד ןעמוקאב

 ״. ..גנודײשעצ רעזנוא ןיא טסײרט לקיטש ןײא רימ ראפ זיא ,ריד ןופ
 וצ טאטשנא זא ,רעשזראבז לװלעװ טשרע טקרעמאב ,װירב םעד ןבירשעגנא
 .רענײש רעד עלהכלמ רעטבילעג ןייז וצ ןבירשעג רע טאה ,םעדיורב דנײרפ ןייז

 ןעמ לאז .ןקישקעװא םיא רע טעװ טני״יה ךאנ ,וױרב םעד טפעלקראפ רע
 .עקראמטסאפ א ןפיוק ןענאק לאז רע ,״ישזער״ יד ןענעפע ראג

 עגאידארב רעד .רעטעפש ןבי.ירש רע טעװ סעדיורב ןבואר וצ וױרב םעד
 .השקשינ ,לסיב א ןטראװ דאנ טעװ

 ןשירפ םעד ןי_ירא ךיז ןיא טמעטא ,רעטצנעפ סאד טנפע רעשזראבז לװלעװ
 רעכעד עמערא יד ףיוא לגײפ יד ןופ ןעקרישט ןטימ םענײא ןיא טניװנגראמ

 .סאי ןיא לסעגרעמזעלק םענופ

 ענדאמ א לאמ א טימ רע טליפרעד ,רעטצנעפ םענעפא םי_יב קידנעײטש
 טנלע ןייז טריפשרעד טשינ רע טאה טציא זיב לאמ ןײק ךאנ .טײקירעיורט
 ןטבילעג ןי_יז ןופ טי_יװ ,עיצילאג דגאלמײה ןי_יז ןופ טי_יװ .םראפ רעטלוב אזא ןיא
 .רענײש רעד עלהכלמ רעטבילעג ןי_יז ןופ טייװ לאמ ןעצ ןוא ריאמ רעדורב

 ראפ הנמלא רעמערא רעד י_יב ןעגנודעג ,לביטש םערא ןי_יז ןופ טײקטנלע יד
 רעביא ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ורפא ןוא ור ןא רעלגאװ א .טלעג־שדוח

 .דיל ןי_יז ןוא ןבעל ןי_יז רע טלצנערטעצ ,ןעקנעש ןוא סעניאשט

 .ור ךאנ טפאשקנעב א ףיוא טײטש םיא ןיא ףיט יװ ,טליפ רעשזראבז ןוא

 סיורא רע טלמאטש טא ןוא .דיל — ךעלעמאפ ,ךעלעמאפ טרעװ טפאשקנעב יד
 -.ףארטס ןטשרע םעד ןי_ירא ןגראמירפ ןדמערפ םעד ןיא

 ,טניװ וד ,ךיד טעב ךיא ,רימ גאז

 ,טלעװ רעצנאג רעד ףיוא ךאד טסבעװש וד

 ,טניפעג ךיז רעטנלע רעד װו ,טשינ וטסײװ

 י.טלעצעג א ןעור וצ
 ,טרעהעגפיוא ןבאה תוחיצר וװ

 ,טגאלקעג טשינ לאמ ןײק טאה ןעמ

 ,טרערטעג טשינ טאה גיוא ןײק וװ

 ? טגאלפעג טשינ טרעװ רעטכערעג רעד

 ,ןײטש ליטש טבי_ילב ןוא טגי_יװש טניװ רעד

 !ןײנ ןײג :טרעפטנע ןוא טצפיז
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 ןיא טמארטש מי רעד .הנבל רעד וצ ,םי םוצ דיז טדנעװ רעטנלע רעד
 ערעכיז סאד ײז ןםייװ רשפא — טלעװ א םיוא טרעדנאװ הנבל יד ,טי_יװ רעד
 :טרעפטנע ןוא טמערוטש םי רעד ראנ זןטנלע ןראפ לקניװ עקלור סאד ,טרא

 ,ןײנ :ןגאז ןוא ןצפיז ,ןײגראפ ןקלאװ א ןיא דלאב ןעמ טעז״ הנבל יד ״!ןײנ״
 .״ןײנ

 רענעגײא רעד וצ דיז טדנעװ רע .פא טשינ רעבא טערט רעטנלע רעד
 :עגארפ רעבלעז רעד טימ המשנ

 ,טראפ ,עלעעז ןי_ימ ,רימ וד עשז־גאז

 ,ןבעגרעד גגונעפאה ןוא עביל

 ,טרא ןדעי ףיוא טײג ןוז יד וװ

 ך ןבעל קיור א ןעמ טניפעג וװ
 ײברעד טשינ זיא סטכעלש ןײק וװ

 ,ןדײרפ ןיא ראנ טבעל׳מ

 ײרפ ןעמ זיא ןגראז ןוא דניז ןופ
 ך ןדי_יל ןופ ןוא תורצ ןופ

 ;טראװטנא ןײא עלא ןביג ײז

 .טראד למיה ןיא ןעמ טבעל קלור

 ןטימ םענײא ןיא קיטייצ םיא ײב טרעװ דיל סאד יװ ,טליפ רעשזראבז
 טימ םענײא ןיא םיא וצ רעדיל ענײז ןעמוק ,דימת יװ טקנופ ,טציא .ןוגינ

 .סעידאלעמ ערעײז

 רעטניט ןיא ענעפ יד ןי_יא טקנוט ,שיט םוצ וצ רעקידנעלקאװ א טײג רע
 ןעמורב ןפיל עני״יז .דיל םאד ףױא טנאה רעקידנרעביפ א טימ טבי״ירש ןוא

 .ןוגינ םעד
 םעד פארא טגיוב רע ,דימ זיא רע ,טנאה ןי_יז ןופ סיורא טלאפ ענעפ יד

 .טלמירדטנא טרעװ ןוא שיט םוצ פאק

 ןיא טבינלבראפ ןוז יד .ןפאלש יוזא םיא ןפערט עטסאבעלאב יד ןוא ןוז יד
 ...רעגניפ ץיפש יד ףיוא סיורא טײג עטסאבעלאב יד ןוא רעמיצ
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 ןדאפדלאג םהרבא

 םעד ןלעטשאב ןײרא קייטפא ןיא ןעגנאגעג זיא ןדאפדלאג עגילואפ יורפ יד
 ןדאפדלאג םהרבא רעקנארק רעד .ןבירשראפ טאה ראטקאד רעד סאװ ,טפעצער

 .טלמירדעג טאה ןוא טעב ןיא ןגעלעג זיא

 .ןעהעש־לטרעפ יד ןעגנולקעגסיוא ףראש טאה טנאװ רעד ףיוא רעגײז רעד

 טאה רעמיצ ןיא .למירד ןקידרעביפ ןי״יז ןופ טפאכעגפיוא ךיז טאה ןדאפדלאג
 .טנװא רעד טלקנוטעג

 ןכרוד ןעזעג ןוא ןשיק םענופ פאק םעד ןביוהעגפיוא ימ טימ טאה רע
 .ןרעהוצפיוא העדב טשינראג טאה ןוא טלאפ ןוא טלאפ ײנש רעד יװ ,רעטצנעפ

 רענײק ראנ ,טגערפעג רע טאה — ? ענילואפ ,רעגײז רעד טלאה לפיװ —
 .טרעפטנעעג טשינ םיא טאה

 ןעירפ םעד ןופ טנטאשראפ ןעגנאהעג זיא טנאװ רעד ףיוא רעגײז רעד
 טנאקעג טשינ ןבאה הלותי םענופ ןגיוא עקיטכיזצרוק ,עדימ יד .טכאנראפ־רעטגיװ

 .טקעמעגפא טאה טנװא רעד סאװ ,ןרעפיצ יד ןעז

 טליפרעד טאה רע .ןשיק ןפיוא ןלאפעגקעװא קירוצ זיא פאק סנדאפדלאג
 .סטנעאנ ןוא סביל סעפע טימ ךיז ןענעגעזעג ברע יװ ,טײקירעיורט א

 .רעטאעט עשידײ םאד

 ־גינע ןוא ,ראװ יד יװ ראלק ,רעדליב ןא טדניצ חומ רעקידנרעביפ ןייז
 .סנטאש יװ שיטאמ

 ײב טציז רע ,עיװאדלאמ ןופ טאטשטפיוה יד ,סאי ןיא רעדיװ רע זיא טא
 ןפיוא .טצילב פמאלגנעה רעסיורג רעד .טנװא זיא׳ס .בוטש ןיא וקסערביל קחצי
 ־רעדניק ענײז ןופ ןוגינ א יװ ,ביל ןוא שימײה ראװאמאס רעד טעמושז שיט

 •חאי
 ,ןריושעג א טימ ןאמרעגנױ א ,וקסערביל קחצי טציז שיט םי״יב םיא ןגעקטנא
 .לפמעט ןטרימראפער א ןופ שמש רעד ,סאי ןיא ,אד זיא רע .לדרעב טיהעגפא

 .סאי ןײק ןענדאפדלאג טכארבעגפארא םאד טאה רע .ליפשמ רעקידרעי.יפ א

 ךעבענ טאה סאװ ,״טאלבםקלאפ עשיטילעארזיא םאד״ ןבעגסיורא אד טוװרפעג
 .ץיװאנרעשט ןיא ײס גרעבמעל ןיא י_יס לזמ ןײק טאהעג טשינ

 װו ,טאטש רעטבעױגראפ רעד ,סאי ןיא לזמ ןבאה טנעקעג סע טאה יװ אט
 ?רעגניפ יד ףיוא ןלײצרעביא םיליכשמ יד ןעק ןעמ

 זיא רערעראפ רעײרטעג ןײז .שיט םי״יב טגראזראפ ןדאפדלאג עקאט טציז
 ןוא .טלעטשעגפא ןעמ טאה טאלבנכאװ םאד .תובוח ןוא תובוח :טגראזראפ

 ?רעטייװ סאװ
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 ,ץפיז א טימ םיא טרעפטנע רערעראפ ןייז ,רעװש פא טצפיז ןדאפדלאג
 •אכע ןא יװ

 יורפ עגנױ יד .טצילב פמאלגנעה רעד .ראװאמאה רעד טעמושיז שיט ןפיוא
 .טעברא ריא רעטײװ טלקעה ליכשמ רעםאי םענופ

 ,״ןאמ״ ריא ףיוא טא טקוק ,פאק םענײש םעד ףיוא יז טביוה לאמ א טימ

 — רעטרעװ ראפ א םיא וצ גאז א יז טוט לאמ א טימ .ןענדאפדלאג ףיוא טא

 :לרדג ןי״יז — ןראװעג ןענעז םאװ רעטרעװ

 ערעײא ןעגניז ןטימ ןטפעשעג ענעדלאג אד ןכאמ רעגניז רעדארב יד —
 ־פיוגוצ טלאז ריא זא ,ןדאפדלאג רעה ,ןאלפ א ןעװעג טלאװ רשפא .רעדיל
 שידלי א ןפאש ןוא ,ײז ןופ ערעסעב יד ,ןײמ דיא ,רעגניז יד טא ןעמענ

 1רעטאעט

 :טלמרומעג טאה רע .קיטכיל ןראװעג זיא םינפ סוקסערביל קחצי

 ןייז טעװ ראנ טשינ ...ךעלרעדנוװ ...רעטאעט שידלי א ...רעטאעט א״
 ,סניוזא ןי.יז טעװ׳ס ראנ ,הסנרפ ןבאה ,ררושמ רעטבילאב ןײז ,ןדאפדלאג דניירם

 עלייטש יד .״עטכישעג רעצנאג רעײז ןיא ןדלי י.יב ןעװעג טשינ ךאנ זיא סאװ
 טליפעג שוריפב טאה רע .ןריוװשאב םעפע ןבאה יורפ רענעדײשאב ױ_יז ןופ דײר
 ,פאק ןפיוא ןיורקדלאג רענעריפאפ א טימי עטקנימשעג א ,עזומ־רעטאעט יד יװ

 .זיוה ןללז ןופ לעװש רעד ףיוא ןענאטשעג זיא
 זיא׳ס .קלורמוא זיא ןדאפדלאג רעקנארק רעד .ךיז טשעלראפ דלייב םאד
 ־קיטכיל יד .ןבעלי ןײז ןיא עטסרעללט יד ןופ םנײא ,דליב סאד דאש א םיא

 ...ראװאמאס רעד ,פמאלגנעה רעד •סאי ןיא דניירפ ענללז ןופ בוטש עמעראװ

 ןופ םינפ עקידנלארטש ,ענײש סאד .דני_ירפ ןללז ןופ םינפ עטרעטסללגאב סאד
 .יורפ רעד

 ןללז ןופ רעדליב ןוא סענעצם יד ךיז ןטללב ליפש־רעטאעט א ןיא יװ ראנ
 :ףיוא טצילב סטײװצ א ןוא ,דיז טשעלראפ םנײא .ןבעל

 טקידנעראפ סאװ ראנ טאה רע .רעמיצ־לעטאה ןיא דיז ײב רע זיא טא
 טײטש לשיט ןפיוא .טפעה סאד רע טכאמראפ רענעדירפוצ א .עטערעפא עללנ א
 לפעלסע ןסיורג א ןא טמעני רע .יאלס רעסיורג א .סטכאמעגנללא יאלס א דימת יװ
 שטנעמ רעקיטילז א .גאז א רע טוט ,״בוט זיא׳ם״ .טײקסיז רעקיפעלק רעד טא טימ
 יצ ,״בוט זיא׳ם״ ןללז טימ טנײמ רע םאװ ןענאטשראפ טשינ לאמ ןײק טלאװ

 .םטכאמעגנללא סאד יצ ,עטערעפא עי.ינ יד

 זיא םיא טימ .סאג רעד ףיוא סױרא טקוק ,רעטצנעפ םוצ וצ טײג רע
 טאה ךלמה לואש .ךלמה לואש טימ ןעשעג זיא׳ס סאװ סאד ןעשעג ךעלטנגײא
 א ןענופעג טא.ר ןוא ןעלזײא סנטאט םעד ןכוז ןללרא געװ ןיא טזאלעג דיז
 רעגײטש רעד יװ ,טאה ,ליכשמ רעטמיראב א ,ןדאפדלאג ,רע ןוא .ךײרגינעק
 ,״ןעלזײא עמורפ״ יד ןכוז ןללרא געװ ןיא טזאלעג דיז ,םיליכשמ ערעדנא עלא ןופ
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 ןטלןןטשעג עטנעאנ

 עשידלי סאד — ךײרגינעק א ןעגופעג ךיוא טאה ןוא קלב ןענרעל וצ ײז טימ ידכ
 ,רעטאעט

 א טנפעעג םיא ראפ ןבאה וקסערביל םאדאמ רעד ןופ רעטרעװ ראפ יד
 ,טנאמרעד םיא ןבאה רעטרעװ עריא .געװ ןכעלרעפעג ןוא םענײש א ...געװ

 טליפשעג טאה רע .רעטאעט טליפשעג לאמ א ןיוש רע טאה ךעלטנגײא זא
 ןעװעג ךאנ זיא רע ןעװ ,״עלעקרעס״ םרעגניטע המלש ר״ד ןיא עלארטפיוה יד

 .רימאטישז ןופ לוש־רעניבאר רעד ןיא דימלת א

 טגנילק רעגײזטנאװ רעד .סעיצאטידעמ ענײז ןופ ףיוא ךיז טפאכ ןדאפדלאג
 ו ףלעװצ :םיוא

 ־רעביא ײז ראפ ףראד ןעמ ,ןטראװ ןראיטקא יד״ ,רע טלמרומ ,״טי״יצ ןיוש״
 ,רעדניליצ םעד ןא טוט ,קארסולש םעד ןא טוט רע .״עטערעפא עײנ יד ןענעײל

 .ןײג ךיז טזאל ןוא ,גיוא ןיא לקאנאמ םעד ןײרא טגײל

 ענעסאגראפ ןוז טימ יד רעביא רע טײג טירט ענעטסאמעג טימ ןוא טסנרע
 ,םרעמערק ןוא םענאמרופ ,סרעגערט .טאטש רענײש ,רעטלא רעד ןופ ןםאג

 יד ךרוד .ןעלטיה יד םיא ראפ פארא ןעמענ ,ןטײלק ערעײז ײב ןעײטש סאװ
 עמאמ א .טגניז ןעמ .ןעגנאלק םיא וצ ןעײגרעד רעזײה יד ןופ רעטצנעפ ענעפא
 עמאמ ןי.יד טגיװ ךיד ,עלהררש ןײמ ,ףאלש ,עשז־ףאלש״ :דניק סאד טגיװראפ
 עשז־ײרד״ :טאטשראװ א ןיא טעמושז ךעלדײמ־רעדי.ינש ןופ ראכ א ;״עלהרש
 ןטימ טפאלק ןלעזעג־רעטםוש א ;״לכעליפש ןײק ךאד זיא׳ם ,לכעלימ ,ךיד
 .טשינראג רע ןעק ןענרעל ,םאג רעד ףיוא לקיטלאש א טײג״ :טמורב ןוא לרעמעה

 .״טשינ ראט ןעמ סאװ טוט ןוא סאפ ןוא טסופ םורא טײג רע

 ןופ רעדיל יד .רעדיל ענייז ןעמ טגניז סאד .ןדירפוצ טלכײמש ןדאפדלאג
 רעטינעג רעד .״ןירעכאמ־ףושיכ״ רעד ןופ ןוא ״אבכוכ־רב״ ןופ ,״קחצי־תדקע״
 ,דיל א ןעגניז םתס ןײק טשינ זיא ןעגניז סאד זא טריפש שטנעמ־רעטאעט

 םיא ײב טפאכעגפיוא סע ןעמ טאה יוזא .חסונ־רעטאעט א טימ טגניז ןעמ ראנ
 .״עדרעװ לומאפ״ ןטראג־רעטאעט ןײז ןיא

 ךיז ןגארט׳ס ןענאװ ןופ ,רעטצנעפ יד וצ ףיורא רע טקוק טפאשביל טימ
 ןעמוק ןלעװ ,ןטאטשראװ עקיזאד יד ןופ טא ,רע טכארט ,ןטראד ןופ .רעדיל יד
 ןטימ טציא טגיװראפ עמאמ יד סאװ דניק סאד .ןראיטקא עײנ ןוא עײנ ץלא
 טיולפ ןרעביא ןעפארד ךיז םורא ראי עכעלטע ןיא טעװ ״קחצי־תדקע״ ןופ דיל
 ,רעטאעטי ןיא ךעלקנעב יד ןלעטשפיונוצ רע טעװ ךאנרעד .רעטאעט ןשידױ ןופ

 ןגײלקעװא רע טעװ לסיב א רעטעפש ןוא ראכ ןיא ןעגניז רע טעװ ךאנרעד
 ...וןקע ךיז טעװ טלעװ יד זא ,סופאפ א ,אבכוכ־רב א ,םולשבא ןא

 ־ראפ ןי_יז ןופ ףיוא ךיז טפאכ ןדאפדלאג .סנײא טגבילק רעגײזטאטש רעד
 יד טא טשינ ןפראד רעמ .טי_יצ טאה רע ןויא ןטראװ ןראיטקא יד .טײקטכארט
 ןעמ זא ,געװ א ןזי.יװ ײז לאז ןדאפדלאג ,רע ראנ ,ענעזאלעצ יד ,טײל־הרבח
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 .ןקיטעפשראפ ןאק

 טימ דיז טלײא ןוא דיז רע טסעכ — ״ןילפיצסיד ףראד רעטאעט סאד״
 .רעטאעט ןיא טירט עכיג

 ןופ ראפ א .סעײנ עכעלײרפ ןײק טשינ םיא ףױא טראװ רעטאעט ןיא
 ־װאדנוש רעד .״טנוזעג ײז״ א ןא קעװא םיא ןופ ןענעז ןראיטקא עטסעב ענײז
 ־סיורא ךיז ןבאה ײז ןוא ״גרעב ענעדלאג״ טגאזעגוצ ײז טאה רענײטאל קינ
 ןבלאװש־רעטאעט יד טפאכ דנוש רעד״ .טנעה עטינעג ענײז ןופ טשטילגעג
 ןעגנולקעג םע טלאװ ןטייל ייב״ — .סעכ ראפ רע טמורב — /׳ריפאפ־ןגילפ טימ

 .״לאפוצ ןײק טשינ רעבא םע זיא רעטאעט ןשידלי ןיא ,ענדאמ

 .טעברא יד רעװש םיא טכאמ ןראיטקא ענייז ןופ ןריטרעזעד עקידרדםכ םאד

 זומ לאמ עלא .טלקערבעצ ףכית רע טרעװ ,לבמאסנא ןא טלעטשעגקעװא םיוק
 ,לררושמ םאד ,לגניי־רעדײנש םאד טרעװ םיוק .ײנ םאד ןופ ןביוהנא ןעמ

 טימ רעטאעט־דנוש סאד רעטנוא ךיז טקור ,עגיב רעד טימ שימײה לסיב א
 סאד ,ןינב ןי״יז ,ןינב םעד רעטנוא טבארג ;םיא טריפמוראק ןוא לכעקעל א

 .רעטאעט־סקלאפ עשידױ

 סאד ןעלקערבעצ ןראי ןופ ךשמ ןיא טעװ םאװ הללק יד לקנוט טנא רע
 .רעטאעט עשידלי

 ןופ עניב רעד ףיוא םיא םורא ןעײטש סאװ ,ןראיטקא ענעבילבעגרעביא יד
 ןיא זיא ראטקעריד רעד זא ,ןא דיז ןסיוטש ,״עדרעװ לומאפ״ ןטראג־רעטאעט
 ןגנערטש םעד ןופ םינפ םאד ײז ןטכארטאב דײרפנדאש רעליטש א טימ .סעכ
 ןעעז ײז .עקסאמ א זיא םינפ סנדאפדלאג רעבא .לדרעב־ץעמאק ןטימ רעה

 .טשינראג
 סטכאמעגנללא עלעסיש א םיא ןעמ טגגערב עינרעקוצ רעקיאי״יברעד א ןופ
 ־עגגללא םענופ טשאנ ,רעגײטש ןללז יװ ,ןדאפדלאג .רעםאװ־עדאס לשעלפ א טימ

 גןראיטקא יד וצ טגאז ןוא ,םטכאמ
 ןיא ,ןבירשעגנא באה דיא סאװ ,עטערעפא עללנ א ןענעײל לעװ ךיא —
 ףראד תבש גאטכארעביא .ץנעט ןוא גגאזעג טימ רעדליב ןצפופ ןוא ןטקא ריפ

 .ערעימערפ יד ןללז

 .םעטא ןטפאכראפ א טימ ןרעה .ןרעיוא ןוא ליומ ןענעפע ןראיטקא יד

 .לאר ןללז ןפאכפיוא טוװרפ ײז ןופ רעדעי

 ...טרעטיצ םיטש םנדאפדלאג

 םאד זא ,טסײװ ןדאפדלאג רעקנארק רעד .טדניװשראפ דליב סאד דיוא
 ־קירעיורט א ןופ סנטאש יד זיולב ןענעז ןױמד ןקנארק ןיא טציא טעז רע םאװ

 .קיבײא ףיוא ןשאלעגסױא ךיז טאה סאװ טײקכעלקריװ רענײש

 ורעסאװ זאלג א רימ גנאלרעד ,ענילואפ —
 .קײטפא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ טשינ דאנ זיא יורפ יד .טשינ טרעפטנע רענײק
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 .טרעביפ ףוג רעד .סעגר ךאנ סעגר טקאט־קיט םנפאקוצ רעגײזטנאװ רעד

 :טרעביפ ןבעל ןוא בי״יל ץנאג ןייז .טרעביפ חומ רעד

 .רעטכעלעג ,גנאזעג ,סעניב עטריזיװארפמיא .ןלאטש ,ןלעטאה ,ןענאב ,ןגעװ

 ־ניליצ ,תואפ ,דרעב ,סעקסאמ ,ןעמױטסאק ,סעסירטקא ,ןראיטקא וםיב אװארב
 רע .קיטשרענאד ןטסארפ א ,ךאװטימ ןטסארפ א ןיא ליפש־םירופ א .סרעד

 !גנאזחאפ ײרד ,ײװצ ,סנײא .ףשכמ רעד סאד זיא

 רעטלומ א ןיא רעראנש לטנאי טמיװש טא .הלב רעד טימ קירדנעמש זיא טא
 והלכ־תסנכה ףיוא טקנעש :עקשופ רעד טימ טפאלק רע .םי ןפיוא

 טראפ ןוא ראה ןייז ינרטעג ,סעקלעשזאק טכאמ רע .גגאטעגניצ זיא טא
 .ראנ א

 טעשטיר רע .ענעטעמס טימ טרימשעגםיוא םיגפ סאד ,לאעמשי זיא טא
 ,סעקיפופ ענעזנעג ,רעזײב אזא טשינ י.יז ,רעזײל ,רעזײל״ :עניב רעד רעטניה

 .״ךיא ףיול טא ןוא ,ךיא ןאפש טא ,ךעלסיפ ענעשטאק

 רעד טימ טעכאפ אבכוב־רב .טקניה ןוא טריגירטנא םופאפ רעמאל רעד
 ענעסעזראפ יד טימ רעד טא ,טול .טגניז םולשבא רענײש רעד ןוא .דרעװש
 סאד טפראש וניבא םהרבא .גיװ יד טגיװ הרש רעטומ יד .טקנירט רעטכעט

 .קיכ־קיכ ןסיורג ןראפ רעסעמ

 ןטנעדוטס יד ןצנאט טא ןוא ,ענילאראק רעטכאט ןײז טימ לםחנפ ׳ר זיא טא
 .עניב רעד ףיוא ץנאט־םיתמ םעד

 .הסיפת ןיא לכעלימ סאד טײרד ,רעטכאט עשידײ עמורפ ,ערשב יד ,הניד

 ־זגורב א טצנאט ךאמצאה ןוא .עטםיװ יד טא ,הפשכמ יד ,טעקארק אינודלאק
 .ןטסיװ םעד ,לזמ ןי_יז טימ ץנאט

 ףיוא ןדנוצעגנא רע טאה דאראקםאמ םעד טא .טלארטש םינפ סנדאפדלאג
 םיא ןעמ טאה קראי־ױנ ןיא אד םאװ ,סיוא טשינ טכאמ׳ס .סאג רעשידיי רעד
 ןשידיי םענופ רעטאפ״ ןראפ ״עדנבא״ עכעלטע טכאמעג .טלאק ןעמונעגפיוא

 :רוטפ ןוא ״רעטאעט

 .״ןבאה טשינ רעמ ךיד ףראד ןעמ ,רעקשטיטלא ,פא ךיז עפעשט״

 ,״ימע־ןב״ ערעפא עלאנאיצאנ ןי״יז ןבירשעגנא רע טאה קראי־ױנ ןיא אד

 ־ױג ןיא אד .ןלאפעגכרוד ,גלאפרעד ןײק טאהעג טשינ טאה ערעפא יד רעבא
 ןגעקטנא לדרעב־ץעמאק ןי_יז זיא סאװ .ןידראג בקעי ״סור״ רעד טשרעה קראי
 ןידאפסאג רעד ,רעטאעט ןשידױ םענופ ראטאמראפער םענופ דראב רעקידובבב רעד

 ןןידראג בקעי
 טלאפ ןסיורד ןיא .טקאט־קיט ,טקאט־קאט טנאװ רעד ףיוא רעגײז רעד

 .ךײװ ןוא סי_יװ ,ײנש רעד

 .ץראה םאד רימ טכאװש׳ס .ןפארט יד רימ גנאלרעד ,ענילואפ —

 טשינ ץלא ךאנ זיא ןדאפדלאג ענילואפ יורפ :טשינ טרעפטגע רענײק
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 .קײטפא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ

 םיא סע טאה סאװ וצ .קיטסאה ןוא זעװרעג טפאלק ץראה סנדאפדלאג
 שוריפב טאה ראטקאד רעד ן גנוגערפיוא עצנאג יד ,גגונאמרעד עצנאג יד טגיוטעג

 .גנוגערפיוא רעטסדנימ רעד ןופ ןטיהסיוא דיז זומ רע זא ,טגאזעגנא

 וענילואפ —
 זיא רשפא .טירט עדמערפ ,טירט ןופ ןעפאלשט א טרעהרעד ןדאפדלאג

 ? ענילואפ יורפ ןייז ,יז עקאט סאד

 טלאה רעדניליצ םעד .קארפ א ןיא ןאטעגנא זיא רע .ןאמ א טעב ןײז ןבעג
 :הלוח ןראפ ךיז טגיונראפ רע .טנאה רעד ןיא רע

 .ןעדאפדלאג רעה ,דנבא ןטוג —

 רע זיא יוזא יװ ןוא רע זיא רעװ .ןדמערפ םעד טכארטאב ןדאפדלאג
 ? ןעמוקעגנײרא

 שטי״יד ףיוא רעדמערפ רעד טגאז — ןעדאפדלאג רעה ,דיז ןרעדנװו יז —
 דנוא — .טעב םענופ דנאר ןפיוא קעװא ךיז טצעז ןוא ,ליכשמ רעתמא ןא יװ

 ...ןונ ,ןיב דיא רעװ ,ןסיװ רעכיז ןלאװ יז

 ןייז ףיוא טגארט רעדמערפ רעד זא ,ןדאפדלאג טקרעמאב טציא טשרע
 רעיש טרעװ ,ןפאלק וצ קראטש ןא טביוה ץראה ןי״יז ןוא ,עקסאמ א טכיזעג

 .ןעגנורפשעצ טשינ

 ?רעה ןי״ימ ,יז דניז רעװ —

 .הלוח םעד יז טגנאלרעד ,עטראק־טיזיװ ןי.יז סיורא טמענ רעדמערפ רעד

 :תױתוא עקידרעי.יפ ,עטיור ןצילב עטראק־טיזיװ רעד ףיוא

 .לגנע־סעדאט —

 .ןדאפדלאג טרעביפ — ? תומה־ךאלמ רעד —
 — ,שטי_יד ףיוא רעדמערפ רעד םיא טריגעראק — לגנע־םעדאט רעד —

 ןעזיד י_יב ןוא .םילכשמ ןאיצארענעג עטײװצ יד ױ_יא ןיוש ךעלמענ עלמאז ךיא
 .עכארפש עשטי_יד יד טנרעלרע ךיא עבאה

 ןופ ןבאה וצ האנה ןא טביוה רע .ןײטשראפ וצ ןא טביוה ןדאפדלאג ,אהא
 עשלעפארײא ענייז ןופ ןוא טדער תומה־דאלמ רעד סאװ ,שטייד םענײר םעד

 .ןרינאמ
 .ןעדאפדלאג רעה ,ןונ —

 ? עטיב סאװ —

 ? ןעדנאטשראפ דימ יז ןבאה —

 ,השק םיא זיא ,רעגײטש א ,טא .טשיג — סעפע ןוא אי סעפע ? ןענאטשראפ

 .עקסאמ א ןיא ןעמוקעג םיא וצ זיא ,תומה־ךאלמ רעד ,רע םאװ

 :קיטומטוג טכאל רעדמערפ רעד

 ־ןעקסאמ עםארג רעד יז ? ןײטשראפ טכינ םאד ןלאז ,ןעדאפדלאג רעה ,יז —
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 ןעגיב ןשטױד־שידלי רעד רערעבױצ
 תישארב ןופ עבט ןײז ןיוש זיא יוזא .ףיוא םיא טרעלק רעדמערפ רעד ןוא
 .אחינ ןקידנבראטש םעד ןײז לאז םאװ טלאטשעג א ןיא רע טמוק ןדעי וצ .ןא

 טכינ רעבא טזיא סע״ .טלאטשעג רעקידװעקערש א ןיא דימת םיא ןעעז םינדחפ
 טימ קארפ א ןיא ןעמאקעג ךיא ןיב ,ןעדאפדלאג רעה ,ןענהיא וצ טא ,רהאװ

 .״עזעטביס עריא — עזעטנים ענײא טזיא םאד .עקסאמ א

 .טנאלאט טאה רע .ןאמ־הרבח א זיא רעדמערפ רעד .טלכײמש ןדאפדלאג

 קיםײרד א טימ טמוק רע ןעװ .ףוס םוצ טשרע ןזיװאב ךיז טאה רע םאװ ,דאש א
 .רעטאעט־סקלאפ ןשידלי ןיא ערעיראק א טכאמעג רע טלאװ ,רעירפ ראי

 -? ןעדאפדלאג רעה ,ןונ —

 .רעה ןײמ ,עטיב —

 ? טנדראעג וױכרא ריא יז ןבאה .ןײג וצ טייצ —

 .רעקינײװ רעדא רעמ —

 םלמעל ינוק עדײב יװ ענעצס יד ןאט ליפש א ךאנ רימ ןלעװ טצעי —
 ינוק״ רעראװ רעד ,ןעדאפדלאג רעה ,ךאד ךיא ןיב ,ךעלטנגײא ,ךיז ןרעפמא

 .״למעל

 ...ךיא ,רעה ןללמ ,ןײנ —

 ־ךאלמ םעד ןשיװצ ענעצם־למעל־ינוק עקיזאד יד ןעזעג טשינ טאה׳ס רעװ
 .ןריולראפ ךס א טאה רעד ,רעטאעט ןשידלי םעבופ רעטאפ םעד ןוא תומה

 .1908 ראי ןיא טנװא־רעטניװ א ןיא סאד זיא ןעשעג

 טאה ,טפעצער ןטימ ןעמוקעגקירוצ זיא ןדאפדלאג ענילואפ יורפ יד ןעװ
 קעװא זיא רע .קלור ןעװעג זיא טכיזעג ןײז .ןטיוט א ןאמ ריא ןפארטעג יז

 .עיצאניצולאה־ליפש א טימ טלעװ רעד ןופ

 רע טאה םיא רעבא .קידנקעװ ,ףראש ןעגנולקעג טאה רעגײזטגאװ רעד
 .ןקעװרעד טנעקעג טשיג ןיוש

 ,רעלעפ־ישזער א טגאמראפ טאה יז ראג ,עסיורג א ןעװעג זיא היװל ןללז

 .סעקסאמ ןא ןעגנאגעג ןענעז ןראיטקא יד

 דד



 רעמוצ םוקילא

 ,טײקינײלק א .הבותח רעד טימ טשערעג דיז טאה לטעטש עצנאג םאד

 א ןי.יז לאמ ןײא ןיוש טעװ׳ס .הדיחי־תב ןי״יז סיוא טיג קישטבולאג רעב ׳ר
 ־אמאס רעד זיא קישטבולאג רעב ׳ר ןוא .ןעניגראפ דיז ןענאק םיריבג .הגותח
 ־טײרב א ,רעכיוה א ,םיגפ־תרדה א טימ דיי א .לטעטש ןופ ריבג רעגדאר
 טנזיוט ףניפ רע טיג ןדנ .דראב רעצראװש ,רעטכידעג א טימ ,רעקיצײלפ
 קישטבולאג רעב בר ,ןעד סאװ .רענעביוהעג א ראג זיא ךודיש רעד .ךעלברעק
 ןייז ןיא זיא הכאלמ־לעב ןײק ?ןעמעװ יבא טימ ןי.יז ךדשמ הלילח ךיז טעװ
 .טלעג וצ טײג טלעג .ןייז טשינ טעװ ןוא ןעװעג טשינ לאמ ןײק החפשמ

 .םינומדק ןופ זיא רעגײטש רעד יװ ,ריבג א טימ ריבג א

 עשימײה .טאטש רעםיורג רעד ןיא טלעטשאב ןעמ טאה רעדײלק־הנותח יד
 ײז ןבאה — ,שטײט׳ס,, .ןדירפוצ ןעװעג טשינ וליפא ןענעז תוכאלמ־לעב
 עשימײה ןעװ ,ריבג םעד ,טראעג םיא טלאװ סאװ ? רשױ זיא וװ — ,טהנעטעג
 רעב ׳ר רעבא ״?הנותח רעטעפ אזא ןופ לדג־ײב א פא ןקעל תוכאלמ־לעב
 טאה לאמ עלא .סגי״יז ןאטעג .רעטאק םעד יװ טרעהעג ײז טאה קישטבולאג
 ריא טימ ןראפעג זיא עטתידיגנ יד עלערעפ ןוא עקשטירב יד טנאפשעג ןעמ
 ןעלדנאהנײא ,טעמאס ,סנדי_יז ןבינלקפא :ןײרא טאטש ןיא הדיחי־תב רענײש
 ןעגנאגעגמורא ןענעז ,סעקרעדי״ינש ןוא סרעדי.ינש עשימײה יד ײז ןוא .תונתמ
 טשינ ןוא .תוללק עטיוט טימ רעב ׳ר ריבג םעד ןטלאשעג .עזגורב ,עטהלװעאב
 עלא ףיוא לבעװש ןוא ךעפ ןםאגעגסיוא סגעװ ןײא ראפ עקאט ראנ ,םיא ראנ

 .טלעװ רעצנאג רעד ןופ םיריבג

 ןסעזעג ןענעז ײז .סרעמזעלק עשימײה יד ןעװעג ןענעז ןדירפוצמוא ראג זיב
 ןטלאשעג ןוא טריפס רעקיצניינ־ןוא־סקעז ןעקנורטעג ,לקנעש ןיא ףםױ ןועמש ײב
 קנארק זיא םאװ ,ךובלערט םעד ,ךראפ םעד ריבג םעד ןושל־רעמזעלק ףיוא
 ןעגנערבפארא טשינ ןוא הנותח רעד וצ סרעמזעלק עשימײה יד ןעמענ וצ ןעװעג
 םידיגנ ןוא םש א ןבאה ענעי ,רשאב .דמערפ רעד ןופ עילעפאק רעלימס יד
 ,רעב ׳ר ,רע זומ ?רעלימס יד הגותח א וצ ןעגנערבוצפארא גהונ דיז ןענעז

 ?טארוקא ןטימ ץלא ןכאמטימ ,סע טסײה

 .ןגיװשעג טאה ןוא קנעש ןיא ףסױ ןועמש ײב ןסעזעג זיא רענײא ראנ
 רעטיש א טימ דיי א .עקלעמש לאומש ןחדב רעשימײה רעד ןעװעג זיא סאד
 סעלאפ ןביז ןיא ,ונילע אל ,ןצבק א .ןגיוא עקיטעמוא טימ ןוא לדרעב לעג
 ןאק ןעמ .ןגיװשעג טאה ,ןחדב רעשימײה רעד ,רע .רעדניק טימ לפוטמ א ןוא
 קישטבולאג רעב ׳ר ריבג רעד סאװ ,טראעג טשיג טאה םיא זא ,ןגאז טשינ
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 ןטמיראב םעד הדיחי־תב ןייז ןופ הנותח רעד ףיוא ןעגנערבוצפארא ןסאלשאב טאה
 עקלעמש לאומש ׳ר ?ןפלעה ךיז ןעמ ןאק סאװ רעבא .רעזנוצ םוקילא ןחדב
 טלאפ׳ס .טשינ א טימ טשינראג א רע זיא ןרעזנוצ םוקילא ןגעק זא ,טםײװ
 ,ןחדב רענליװ ןטמיראב םעד טימ ןטסעמראפ וצ ךיז ןי״יא טשינ וליפא םיא

 א ןטםאק וליפא געמ׳ס .פארא םיא ןעמ טגנערב הנותח עשיריבג א וװ םאװ
 ןחדב םעד םיא ײב טשינ .ןעמ טסעומש ,עטאלב זיא טלעג .טלעג טימ ןדג
 ראנ ,טלעג — טלעג אקװד זיא םיא ײב .עטאלב טלעג זיא ,עקלעמש לאומש

 .האנה רענעגײא ןיא טײג׳ס דלאביװ ,עטאלב סאד זיא ,םיריבג יד ,ײז י_יב

 רע .ןראנעג וצ טנייפ ךיז טאה עקלעמש לאומש ןחדב רעד ,סנטײװצ ןוא
 עני_יז ןוא רעדיל עני_יז וצ .םיא ןגעקטנא זיר א זיא רעזנוצ םוקילא זא ,טםײװ
 ןפיוא ןלעטש וליפא ךיז לאז רע ,ןכײרגרעד טשינ לאמ ןײק רע טעװ ןעמארג
 ןזומ ןיוש ךיז טעװ ,עלעטעטש םענײלק םענופ לדנחדב ענײלק סאד ,רע .פאק
 ןעמוקנא ןזומ ,טייל עמערא יד ײז .תונותח עמערא עשימײה טימ ןענעגונאב
 ,םוקילא ׳ר יװ ,ןחדב ןטמיראב אזא ײז ןלעװ םנשארג עטלײצעג יד טימ .םיא וצ

 זא ןוא .ןײז וצ רעהעג סע יװ ,ןלאצאב ןעמ זומ םיא .ןעגגערבפארא טשינ
 םיא ןעװ ,לשמל .טרעװ יד עקאט סע טאה ,תמא םעד ןײז הדומ ליװ ןעמ
 ןבילקעג ךיז טלאװ רע ןוא סניװעג עסיורג םאד ןעניװעג וצ טגגילעג ןײלא
 ןיא ערה־ןיע ןײק ןיוש לדײמ א ,לדאה רעטכאט ערעטלע ןײז ןכאמ הנותח
 ןיבמ א .ןעמוקילא ׳ר טכארבעגפארא הנותח רעד ףיוא ןײלא רע טלאװ ,ןראי יד
 ןיבמ רערעסערג א ךאנ רשפא ןוא ,םיריבג יד ,ײז יװ טקנופ ,רע זיא סטוג ףיוא
 ,ונילע אל ,זיא רע ןוא אקיתופא יד ןבאה ײז זא ,סיורא טמוק םאװ ראנ ,ײז ןופ

 .תונותח עטםמערא עמאס יד ףיוא רעכאמ־ןעמארג רענײלק א יןצבק א

 םינתוחמ יד ןראפעגפיונוצ ךיז ןעגעז ןגראמירפ־רעטניװ ןקיטסארפ א ןיא
 סנטילש עםיורג יד ןופ .םידדצ עדײב ןופ ןטעבראפ טאה ןעמ סאװ ,טסעג ןוא
 טימ רעבײװ עטעפ .ןצלעפ עטײרב ןיא ןדלי עקידובכב ןכארקעגסיורא ןענעז
 ־לזמ״ טליפשעג טאה עילעפאק רעלימס יד .ןרעיוא יד ןיא ךעלגניריוא ענעדליג
 ןיא .קיזומ יד ןגארטעג ךיז טאה לטעטש ןצנאג ןרעביא .טסעג יד דובכל ״בוט
 רעכעלײרפ רעד טימ ןעגגאלק יד ןסירעגנײרא ךיז ןבאה רעביטש עטםמערא יד

 .הדיחי־תב סקישטבולאג רעב ׳ר ןופ הנותח יד זיא טני_יה זא ,הרושב

 ןבאה רעדניק ,רעבײװ ,ןדלי .ס׳יפ יד ףיוא ןעװעג זיא לטעטש עצנאג סאד
 .זיא רענעי רעװ ןוא זיא רעד רעװ ןפערט טוװרפעג ,סנטילש יד טלעטשעגמורא
 ןײלא רע זא ,טסעומש ןעמ .עדײז א סנתח םעד זיא סאד ,רעטלא רעד טא —

 .טלא זיא רע לפיװ ,טשינ ןיוש טםייװ

 ענעדלי א .עמומ א סנתח םעד זיא רעדיוג ןקידנראג־י_ירד ןטימ יד טא —
 ,לײח־תשא ןא .ןטםעשעג עלא טריפ .ןזיוה יד ןיא ןאמ םעד ײב טײג .קאזאק א

 .טניג םטוג רימ רעװ
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 ? ןחדב םוקילא זיא װו ןוא —
 זיא סאװ ,לפולוט ןריוכט א ןיא לד?י ןײלק א ףיוא ןזיװעג טאה רענײא

 .ןטילש א ןופ ןעגנורפשעגסױרא טקנופ

 !ןחדב םוקילא זיא סאד טא —

 ,ןטײרב א ןםיורג א ,ןחדב ןקיזאד םעד טלעטשעגראפ דימת רימ באה ךיא —

 לאז סאד טא .ןא םע טעז ןעמ סאװ םיוק ,לדלי ןײלק א ,עז אנ ,ףוס םוצ ןו־א
 .סעװאטאק טבײרט ריא ,טײג ןיוש טײג ז ןחדב רעסיורג רעד ןי.יז עקאט

 טײרד ןוא .ןעמ טסײװ אמתסמ ,ןחדב םוקילא זיא׳ס ,ךןיא טגאז ןעמ זא —
 .הינסכא רעד ןיא ןאמזיור ןועמש וצ םיא טריפ ןעמ יװ ,טעז טא .פאק ןײק טשינ

 .רעטעפש טשרע ןא דיז טביוה טעברא ןי_יז .ןײטשנינא רע טעװ טראד

 ־פיוא ,עסיורג טימ ןענאטשעג זיא עקלעמש לאומש ןחדב רעשימײה רעד
 .ןגיוא ענעסיירעג

 ןשיװטיל ןופ רעכאמ־ןעמארג רעטסערג רעד ? זיר רעד ,רע זיא סאד טא
 יד ףיוא רעדיל עני״יז ןעגניז ןראפ טלעג ליפ יוזא סע טמעג רע טא יטנאק

 ן תונותח עשיריבג
 ראנ רע טאה טציא זיב .ןעזעג םיא רע טאה ןבעל ןיא לאמ עטשרע סאד

 .םולח א ןיא יװ ,ןעװעג זיא ץלא .םיא ןופ טדעהעג

 טסעג יד ןוא םינתוחמ יד .הנותח יד טנײשאב עקאט טאה ןחדב םוקילא ןוא
 :ןצראה ןיא דיז ײב טכארטעג ןבאה טײל עמערא .ןלאװקעגנא שממ ןבאה

 .ןייז ןעמ לאז ריבג א ןוא ןצעזראפ ןעמ לאז ןוכשמ א
 סאװ ,סעפארטס סקעז .״גיוא םענופ דיל׳ס״ :ןעגנוזעג רע טאה עטשרע סאד
 ץלא ןופ ןוא סע טעז גגידצלא .גיוא ןכעלשטנעמ םעגופ תולעמ יד ןרעדליש
 זא ,רעמ רעד ריד טימ זיא םאװ ,גיוא וד ,רימ עשז־גאז אט״ .האנה םע טאה
 ״זרערט א ריד ןופ טניר סאװראפ ,דײרפ טימ לופ טסיב ןוא טספיטש וד ןעװ
 עטסנעש עמאס םאד זיא גיוא סאד זא ,תמא :טרעפטנע ךיז טײטשראפ ,גיוא סאד
 ,רעלעקנוט סע טרעװ רעטלע רעד ףיוא ,קיבײא טשינ זיא׳ס רעבא .עטםרעי״יט ןוא

 עטוג יד ןיא וליפא ןוא ...ןיוש ןוא ךעלברעש ףיורעד ןעמ טגײל ךאנרעד
 עגעדלאג א רעד ,דניק ןײש א טאה רעד״ :האנק טימ לופ סע זיא ןטי_יצ
 ,רסומ ביל ןבאה ןדלי .״טדײלקעג שיפארג זיא רעד ןוא בליוו ןײש א רעד ,טײק

 טיג .טשינ טעװעלאשז רע ןוא ,ביל ןבאה ןדלי סאװ ,טסײװ ןחדב םוקילא ןוא
 ךאד זיא ,טגאז רע סאװ ,גנידצלא :טנאה רעלופ רעד טימ סעיצראפ עצנאג

 ןדלאג יװ ,תמא
 םעד החמש א ףיויא ןענאמרעד וצ ביל ןבאה ןדלי זא ,טסײװ ןחדב םוקילא
 סאװ ,טסײװ ןוא םלוע ןי_יז ןעק רע .טיוט םעד — ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ ןטאש
 רעד .״לקעלג ןװאטשטאפ״ םענופ דיל סאד ײז ראפ רע טגניז .ןבעג וצ םיא
 םעד ןוא ןכעלײרפ א רע טגנערב םעד .וױרב ענעדישראפ טריפ ןאיליטשטאפ
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 ןוא ,עירעטאל רעד ףיוא ןענוװעג טאה רע זא ,ןא רע טגאז םעד .ןקירעיורט א
 ,קידנעטשאב זיא טשינראג ,הגרדמ רעד ןופ פארא זיא רע זא ,ןטײװצ םעד

 ןלעװ תורוד ןוא ןעװעג ןענעז תורוד .רעיורט ןוא דײרפ ,קילגמוא ןוא קילג
 .ןעמוק

 ,קרעװרעטסײמ ענײד ןענעז סיורג יװ ,דרע וד ,א״

 ,ןײצ ענייד רעטנוא ןעמעלא זדגוא טסײבעצ וד

 ,גרעב ןופ לאטעמ ןוא ןשטנעמ ןופ זארג טסכאמ

 .ןײטש םעראפ ןייד ןיא קיבײא טםביילב וד רעבא

 ,סעגראפ ךיא ןעװ ןוא

 ,סע ךיא ןעװ

 ךראמ רעד טיורב יד זיא טכײליפ
 ,דניק ןבראטשראפ ןײמ ןופ

 ןײב ןוא שײלפ ןײמ ןוא
 .ןײלא טלעװ רעד ןופ טי.יקעצ זיא

 ״ז דניצא ןיוש ךיא בעל ןטלעװ לפיװ ,סײװ רעװ ןוא

 ךיוא ןעמ ףראד לקירטש סאד ןעיצרעביא ליפוצ זא ,טסײװ םוקילא בר
 יד טרעװ ,רעמ עלעפארט ןײא .רעסיז החמש יד טכאמ רעיורט לסיב א .טשינ

 .החמש סיוא החמש
 ערעקידעבעל וצ רעביא גנורפש א ,טאבארקא רעטינעג א יװ ,עקאט רע טיג
 טא .ןײמ א םעפע ןבאה רעדיל עלא .רסומ א טימ ץלא ,ךיז טײטשראפ .ןכאז
 טימ ליפשייב א רע טיג טא .רעגײטש ־סנבעל ןשידױ םעד ײז ןריזירעטקאראכ
 ןיא גגידצלא .ןעגרעל ןעמ ןאק טלעװ רעד ןיא גנידצלא ןופ .ןאבנזייא רעד
 ,ןאבנזי.יא יד טעז ריא !אטסיולאשזאפ — לשמנ רעד ןוא .לשמ א זיא טלעװ רעד

 ,ןענאילימ ןשטנעמ ךיז טימ טפעלש יז ,טי_יצ יד זיא וױטאמאקאל רעד י טילפ םאװ

 דזעיאפ א .ראי א — עיצאטס עדעװטעי .עדנוקעס א זיא עםלער עדעװטעי
 ,שאט ןיא טלאה שטנעמ רעד סאװ ,טעליב רעד ןוא״ .רוד א זיא ןצגאג ןיא

 ,סאלק רעסאװ ןיא ןוא ןראפ וצ טי.יװ יװ ,ןאלפעזי.יר ןי.יז ,לזמ ןי.יז זיא סאד

 .״ןאב רעד ןופ ראטקעריד םעד ,טאג ןופ טמיטשאב

 םענײא ראפ םאװ״ :ןטסארטנאק יד ןופ דיל םוצ רעביא רע טײג טא ןוא
 זיא ,טכערמוא זיא םענײא ראפ סאװ ;טכעלש ןטײװצ םעד ראפ זיא ,טוג זיא
 ,היח יד םלוע םעד ראפ פא לאמ א טיג רע זא ןוא .״טכער ןטײװצ םעד ראפ

 זיא םאװ :לעפתנ ראג ,ראג םלוע רעד טרעװ ,ןשטנעמ ןדעי ןיא טקעטש םאװ
 ,רעד ןוא .עקװאיפ א — י ןטײװצ א ןופ טולב סאד סיוא טגיוז סאװ ,רעד

 םי_יב וצ טמענ סאװ רעד .סקופ א — י ןטײװצ םעד רעביא טעװערטיכ סאװ
 ןחדב םוקילא .ןבעל׳כ ,עירעשזאגעמ ענייפ א .ףלאװ א — י סעכעבעב יד ןטײװצ
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 םוצ וצ רע טסאפ גנידצלא ןוא .ןבעל׳ס טנכײצעגסיוא ןעק רע .רעטיגעג א זיא
 ףכית סע ןאק שטנעמ רעטספמעט רעד זא — רמז א טימ גנידצלא ןוא ,םארג

 .ךײש טשינ ךאד זיא ,לפעק קיציפש א טסעומש רעװ .ןעי״יקעצ

 /׳קישטשראבזיא״ םעינופ דיל םאד ןעגניז ןא־טביוה ןחדב םוקילא זא ראנ

 עמערא טפאכעג ןבאה סאװ ,טײל עני.יפ ענעי ןופ ,סרעפאכ יד ןופ דיל םאד
 ןרערט ןײלא םיא ןעמוק — ןטאדלאס ראפ ןבעגעגפא ײז ןוא רעדניק עשידלי
 ־נײרא ךיז ןבאה ןדלי עקידובכב ןעיװ ,טכאנ עגעי ךיז טנאמרעד רע .ןגיוא יד ןיא
 ןײז ןסירעגםיורא םמערא עריא ןופ ןוא ,הנמלא רעד ,ןעמאמ ןללז וצ ןסירעג
 .רעדורב רעד ,ריבים ןיא ץעגרע רע זיא טציא .אביקע רעדורב ןקיראי־טכא

 זיולב טשינ ןעד זיא ןײלא רע ןוא .טעז ןעמ טשינ ןוא טרעה ןעמ טשינ ןוא
 רעד ןיא טלאמעד עקאט זטסינאטנאק א ןייז וצ ןופ ןראװעג לוצינ סנ א ךרוד
 ענעגנאפעג ערעדנא יד טימ ןוא רעדיל עטשרע ענייז טסאפראפ רע טאה עמראזאק

 .ןעגנוזעיג ײז רע טאה רעדגיק עשידלי

 ןיא רערט יד טײטשראפ ןוא ןעמעלא םעד ןופ טסײװ םלוע רעצנאג רעד
 .גיוא םנחדב םעד

 א ךיז ןאק םעד ןופ .ןיפוליגב לסיב א ןחדב םוקילא זיא ןעמוקעגמײהא
 ־רעביא רע טעװ ,ירפ רעד ןיא זיב העש ראפ יד .ןעײרדסיורא טשינ ןחדב
 רע טעװ ,רדנ ילב ןגראמ ןוא ,הינסכא רעד ןיא ןאמזיור ןועמש ײב ןקיטכענ
 א — ןייפ ראג טריפעגפיוא ךיז ןבאה טסעג־הנותזז יד .ענליװ ןײק ןראפקירוצ
 א ןופ ענײז גנולדנאװראפ עצנאג יד .שאטמיזוב ןיא רע טאה עמוס עשפיה
 סאד זיא יוזא יװ .שינעטעיר א יװ ראפ טציא םיא טמוק ןחדב א ןיא רעלקומש
 טסײװ סנײא רעבא .ןענאמרעד טשינ ךיז ןאק רע .םיא טלפענ פאק ןיא ? ןעשעג
 .דנאלסורםייװ ןוא עטיל ץנאג רעביא רענײא זיא רע .טוג םיא זיא טציא :רע

 רעבא ,רעדארב לרעב ןוא רעשזראבז לװלעװ ןאראפ עיצילאג ןיא ןענעז יאדװא
 .ןחדב םוקילא ,רעזנוצ םוקילא ,םיא ראנ ןעמ ןעק אד .טשינ ײז ןעמ ןעק אד

 א ךיז טפיש למיה ןפיוא .עקיטסארפ ןוא עקיטכיל־קלײנש א זיא טכאנ יד
 ןגעװ ,ריביסי ןגעװ םיא טגאמרעד טכאנרעטניװ עקיטסארפ יד .הנבל עבלאה
 ײװצ .תורצ עטנערבעג ,ךעבענ ,טדייל אביקע רעדורב ןייז װו ,דנאל םעד טא
 טייװ ,ןעינאפ ןבעל א ןענידפא טעװ רענײא .תולרוג ענעדישראפ ײװצ ,רעדירב
 ןדלי ןאראפ ןענעז׳ס זא ,ןענאמרעד ךיז םיוק ,םיוק .עטנעאנ ןוא ענעגײא ןופ
 ןדלי ןשיװצ טגניז ,טמולח ,טדי.יל ,טבעל — רעטײװצ רעד ןוא .טלעװ רעד ףיוא
 .ענײז ןענעז ײז ןוא רערעײז זיא רע .טפאשדנאל רעשיװטיל רעד ןופ חטש ןפיוא

 םאװ ,סנ םעד לאמ א ךאנ טבױל רע ןוא .המשנ רעד ףיוא םעראװ םיא טרעװ׳ס
 רעװ ,סנ םעד ןא לי_יװ ,״סרעפאב״ יד ןופ טנעיה יד ןופ טעװעטארעג םיא טאה
 סאד ,ןחדב רעסיורג רעד ?זיא רע םאװ ,סאד ןעװעג טלאװ רע יצ ,טסײװ
 .קלאפ ץנאג א ןופ רעכאמ־ןעמארג ןוא רעגאז־רסומ רעד ,תונותח עלא ןופ לדנייש

82 



 מעטשמראמ בקעי

 רעקיצײלפ־טײרב ,רעכױה א ,טנאקירבאפ־ןקאז רעד ,רעקשולאק עלעיש בר
 טײג ,ןגיוא עקידרעסאװ עאלב ןוא דראב רעטזיורקעג ךעלטיור א טימ דיי
 לאמ עלא טינפש ,עקלױל יד טעקפיפ רע .קירוצ ןוא ןיהא רעמיצ ןרעביא םורא

 :ןײלא דיז וצ יװ טדער ןוא טי״יז א ןיא סיוא
 עלעסאי ׳ר ,טײקיגײלק א ,טײקינײלק א .לודג ונל ימ ,טשינ זיא טשינ״
 טשיג ןוא טלדיפעג טשינ זיא׳ס — לקנאי ׳ר .טרעה ריא ...יקסװאזעשזב

 .״ןראפעג
 ,רענײב ןוא טיוה עמאס ,לדױ רעגאמ קיסקוװ־לטימ א ,ןרעטשנגראמ בקעי

 ןבעג םיא לאז עלעיש ׳ר זא ,טראװעג רע טאה טײצ עצנאג יד .שיט םי.יב טציז

 .הבושת א
 ? עיש ׳ר ,טגאזעג םעפע טאה ריא —

 רעביא ןגעקטנא קעװא ךיז טצעז .שיט םוצ וצ טײג טנאקירבאפ־ןקאז רעד
 לאמ א ךאנ טגאז ןוא ןגיוא עקידרעסאװ עני״יז טימ םיא טכארטאב ,ןכדש םעד

 :רעטרעװ יד קידנלײצ ,לוק א ףיוא ךיוה
 גיוא סאד רימ י_יב זיא הדיחי־תב ןיימ .לקנאי ׳ר ,םינסחי טגי_יפ באה׳כ —
 וצ ןאמנעגנױ םעד םענ׳כ .ןדנ ךפו ךכ ביג ךיא זא ,טגאזעג באה׳כ .פאק ןיא
 ,יוזא ךיז ײז ןזאלב סאװ זיא .שטנעמ א ראפ ןכאמ םיא ליװ׳כ ,קירבאפ ןיא ךיז
 ־דובכ רעי_יא רעביא טעב ךיא ...ןיא ןרעדעפ ךיז ןקעטש ? סיקסװאזעשזב יד

 זא .רעקשולאק עלעיש ׳ר ןופ םעכ םעד טײטשראפ ןרעטשנגראמ בקעי
 ןעמוקעגנא טשינ םיא זיא ךודיש םוש ןײק .טכערעג וליפא רע זיא ,ליװ ןעמ
 קעלק ןעייפש טפראדעג רע טלאװ ךעלטנגײא .רעקיטציא רעד יװ ,רעװש יוזא
 עטתינולפ ןײז ,טשינ ראט רע ,טשינ ןאק רע ראנ .השעמ רעצנאג רעד ףיוא
 רעטניװ רעד .ןרירוק יז ףראד ןעמ.,ןעמעלא טימ טשינ קראטש סנטצעל זיא
 טעקאנ םורא ןעײג עני_יז רעדניק יד ןוא טסערפ ןוא ןעײנש טימ ןלאפעגוצ זיא
 ןבעגעג םיא טאה ,טניוװ רע וװ ,הריד רעד ןופ סאבעלאב רעד .סעװראב ןוא
 ךודיש רעקיזאד רעד .ןטראװ וצ ביוחמ טשינ רע זיא רעמ זא ,ןשינערעהוצנא
 םיא ןאק הדיהי־תב סרעקשולאק עלעיש ןוא ןוז סיקסװאזעשזב עלעסאי ןשיװצ
 טוװרפעג ,רעהא ןוא ןיהא ןגיולפעג ,טעבראעגנינרא ךם א ןױש טאה רע .ןעװעטאר
 ןיוש טלאה׳ם ןעװ ,דימת ראנ .ןעמוקדנאטשוצ לאז׳ס ידכ ,ןטעלגסיוא ,ןכױלגםיוא
 טלאה ,עילאק טרעװ׳ס ןוא לציפש א ,ומש חמי ,ןטש רעד פא טוט ,ךרד א ףיוא

 .ןלאפרעדנאנאפ םײב ןצנאג ןיא
 ׳ר — ,טנאקירבאפ םוצ רע טגאז — ,עיש ׳ר ,טכערעג יאדװא טנעז ריא —
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 רעגנאמ קיציא

 ךודיש רעכײלג א טראפ זיא׳ס רעבא ,עקאט ךיז טזאלב יקסװאזעשזב עלעסאי
 ריא .ןײגרעביא סרעייא טזאל ןוא ,עיש ׳ר ,ךימ טגלאפ .םימשה ןמ גוױז א —

 .ןײז אנקמ ךי.יא ןלעװ טי.יל ןוא טאג ,טוג ןײז טעװ׳ס ,ןעז טעװ

 סנקלאװ יד ףיוא טקוק ןוא עקפיפ יד טעקפיפ ,טגי_יװש רעקשולאק עלעיש ׳ר
 .ןענורעצ ןרעװ ןוא רעמיצ ןרעביא ךיז ןעלזי.ירק סאװ ,ךיור

 פאכ םעשעצרעמ ןגראמ זא — ,ןרעטשנגראמ בקעי טגאז — ,סע טםײה —
 טגעז ריא זא ,ןגאז םיא לעװ ןוא יקסװאזעשזב עלעםאי וצ רעבירא ךיז ךיא

 ? העש רעקידלזמ ןויא רעטוג א ןיא רעלעט ןכערב ןיוש ןאק ןעמ ןוא םיכסמ

 ןופ ףיוא ךיז טביוה לדרעב םענעריושעג דגור ןטימ ןכדש רערעגאמ רעד
 רעד וצ ןײג ךיז טזאל ןוא ןטלאפ םענעבירעגפא טעד טלפענקראפ ,טרא ןי_יז

 .ריט

 ךעלעמאפ וצ טײג ,טרא ןי.יז ןופ ףיוא ךיז טביויה רעקשולאק עלעיש ׳ר
 רעד ףיוא טנאה יד ןיוש טלאה סאװ ,ןרעטשנגראמ בקעי וצ ,ךיז טלי_יאעג טשינ

 :ריט רעד ןופ עקמאילק

 ראנ .סיקסװאזעשזב יד וצ ןײגפיורא לאמא ךאנ ריא טנאק ןגעװטעניימ ןופ —
 םעד ןקוליס וצ טײדג ןיב ךיא זא ,לאמ ןטצעל עמאס םוצ ײז ריא טלאז ןגאז
 לפיװ טשינ ןוא טגאזעג באה ךיא לפיװ ,ליפ יוזא ראנ ,הפוח רעד ראפ ןדג
 עלעיש ׳ר — ,טשינ זא ,טוג זיא ןייז םיכסמ ײז ןלעװ .ןטסיעמנא ךיז ןסײה ײז

 .טשינ זיא ,טשינ א — ,גנעל רעצנאג ןי_יז ןיא סיוא ךיז טיצ

 ןוא םימשה ןמ גוױז א שוריפב זיא׳ם .עיש ׳ר ,טכער ןי_יז ןיוש טעװ׳ס —
 ,פאק ןפיוא ןלעטש םינתוחמ יד ךיז ןגעמ ,םימשה ןמ גוױז א זיא׳ס װו טראד

 .עיש ׳ד ,דימת ןטוג א .בוט־לזמ א ןײז טעװ

 יד ןופ פארא ךיז רע טראש קיטכיזראפ .קעװא טײג ןרעטשגגראמ בקעי
 קירעיורט ןוא לעג טקנאצ ,ןסיורד ןיא טגנעה סאװ ,לפמעלטפאנ סאד .פערט

 .פערט עקישטילג ,עלעקנוט יד ןטכיולאב וצ חוכב טשינ זיא ןוא

 יד ןיא ןי_יא ךיז טסע סאװ ,טלעק עגדונ ,עטכי_יפ א .טײנש ןסױרד ןיא
 טימ ןײג ךיז טזאל רע ,טגװא ןיא טעפש ןיוש זיא׳ס .םורא םיא טמענ ,רענײב

 .טירט עקידנלי_יא

 .שוחב סיע טעז רע .ןרעװ טשינראג ,סיוא טזי_יװ ,ןיוש טעװ ךודיש םעד ןופי

 קראטש טציא םיא טלאװ טלעג־תונכדש סאד .טסיזמוא טגײלעגני_ירא ימ ליפ יוזא
 ,ןי_יא דיז ןענשקע ײז זא סאװ ,םיריבג ײב לעופ ײג ראג .ןעמוקעג ץונוצ

 .טרא םענופ רעיומ א ןריר רעכיג ןיוש וטסעװ

 ןעגופעג ןיוש טלאװ ןכדש רעטינעג א .קידלוש רע ראג זיא רשיפא ןוא
 ,שטנעמ א .רערעל א ראג רע זיא לכה־ךס ןוא .סני_יז ןריפוצסייוא יוזא יװ ,געװ א

 רע טיצ םעד ןופ ןוא ןבי_ירש ןוא ןענעײל ןטסניד ןוא סניכעק טנרעל סאװ
 ןיא ןא ךיז ןעמ טפאכ ,ךיז טקנירט ןעמ זא .טגאזעג סינײטשימ ,הנױח ןי_יז
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 ׳יע טװורפ זיא ,םיכודיש ןריפוצכרוד ןעגנולעג םיא זיא לאמ עכעלטע .יורטש א
 .ןטארעג טשינ םיא זיא טראק עקיטציא יד .רעטײװ ךיוא ןײג סע טעװ רשפא

 ריבג א \ ןעמעטאפא טנאקעג לסיב א שטאכ רע טלאוו ,םיא טגנילעג׳ס ןעוו ,יא
 ןיוש טעװ ,ײװצ טימ ןאט וצ טאה ןעמ זא ,ראנ* .ריזח א עבטב עקאט זיא

 .ןבעגרעד טשינ טאה רעטײװצ רעד סאװ ,ןגײלרעד רענײא
 ריז רע טאה סאוו .םעטא םעד פא טפאכ ,פא עלײװ א ךיז טלעטש רע
 ןעװעגסיוא .ןבעגעג טנײה ןיוש רע טאה ״םעיצקעל״ עלא ? סאװ ,ןלײא וצ יוזא
 א טלאה ןעמ יוזא יװ ,ןטסניד עטעװעראהראפ ןזיװעג ,ןכיק קילדנעצ א ןיא
 טציא ,טגראזראפ ןיוש רע זיא עשאק ףיוא רעםאוו טימ .טנאה רעד ןיא ענעפ

 זעשאק ףיוא ןעמ טמעג וװ
 ןענערב סנרעטמאל־סאג יד .ןענורעצ ףכית טרעוו ןוא טיש ןוא טיש יינשי רעד
 ,ױ״ירא בוטש רעמעראװ א ןיא ןעמונעגניױא ײז טלאװ ןעמ ןעװ .םערא ןוא בירט

 .ןעװעג היחמ טושפ ךיז ײז ןטלאװ
 זיפ זיכעק יד עמיס .רעטיױו ןײג ךיז רע ט׳זאל ,םעטא םעד טפאכעגפא
 לאז רע זא ,ןגאז טקישעג םיא טאה ,ןאמדלאג גילעז רחוס־רוטקאפונאמ םעד
 סעקיפאק ןעצ יד .וױרב א ןבי״ירשנא ריא לאז רע ,ףראד יז .ריא וצ ןעמוקפיורא

 .ןענופעג יװ יוזא ןי״יז ןלעװ
 י.יס ,ןכדש רעד י.יס .רע טלמרומ — ״תוכרב קינײװ זיא ,תוכאלמ ךס א״
 ,םיוק טקעלק׳ס זא ,ליפ יוזא ןענידראפ ,רעביךרש־השעמ רעד י_יס ,רערעל רעד

 •ךאװ יד ןעמוקוצרעביא ףיוא םיוק
 רע זא ,רעכיז ףיוא סע טסײװ רע ,רערעל לקנאי רעד טא ,טםײװ רע ןוא
 ,רעסאװ־הצמ יװ ,טפאכעצ ןרעװ תױשעמי עני_יז .רעבךירש־השעמ רעטוג א זיא

 ״ןדע־ןג ןיא שדוק תבש״ תױשעמ עני_יז .האנה סיורג טיימ ײז טנעײל ןעמ ןוא
 רעדעי ןיא טעמכ ןעמ טניפעג ״םיבצק ינש ןוא םיפתוש ינשימ השעמ״ יד ןוא
 זיא ײס ׳ייז טעשטומ ןוא טניוװ רע וװ ,שזדאל ןיא אד י_יס ,בוטש רעשידלי

 .טלעװ רעראג רעד
 ־כיװ ,ע׳נײשי רהעז ןײא ,םיחא ׳גמ תואילפ השעמ״ ןי_יז ךאנ טםעומש רעװ
 ראג טאה — ״טי_יל עסיורג רעדירב י_ירד ןאפ עטכישעג עכעלרעדנוװ ,עקיט
 עכעלטע ןיוש ןעמ טאה השעמ עקיזאד יד .טלעוו רעד רעביא םש ןסיורג א
 ןיא ראנ .טרעקוצראפ ךעלעכיב יד ןעמ טאה לאמ עלא ןוא .טקורדעגרעביא לאמ
 ןעמוקאב טאה רע טניז ןופ .ןסעגראפ ,סיוא טזי_יװ ,ןעמ טאה ,רבחמ םעד ,םיא
 .הטורפ ןײק ןעזעג טשינ רעמ ןיוש רע טאה ,קורד םעדיראפ לבור ראפ יד

 •טע — רשױ ןוא .אטשינ זיא ןגאלק וצ ךיז ןעמעװ ראפ ןוא
 ׳גמ השעמ״ יד ןבירשעג טאה רע ןעוו ,רעטנױו םענעי ךיז טנאמרעד רע
 טאה טולאב ףיוא בוטש רעמערא ןי_יז ןיא .ןעװעג רעטניװ רערעװש א .״םיחא
 ךאנ זיא ביױו םאד ,ןטראגגי_יװ ןיא ןטאט ןייז י.יב יװ ,תולד רעד טגײלעצ ךיז
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 ןעװעג מיא זיא ןצראה ןפיוא .טעפמיק רעטצעל רעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג טשינ
 םיא זיא טכענרעטגיװ עקיטעמוא ,עגנאל ענעי טא ןיא ןוא .ראג זיב טעלאזעגנא
 ךיז טאה ײז ןופ רעדעי סאװ ,רעדירב י.ירד יד טימ זושעמ יד ןלאפעגני.יא
 ןיא טזאלעג ךיז רע טאה ןעמאזוצ ײז טימ .ןייז וצ םײקמ הװצמ א ןעמונעג
 יד ,ןעגנורעדנאװ ערעײז ײז טימ ןעמאזוצ טבעלעגרעביא /ןי_ירא טלעװ רעד
 ,ןפלאהעג ײז טאה טאג זא ןוא .טלעטשעגנגעקטנא ײז ךיז ןבאה םאװ ,תועיגמ

 טימ טאהעג הנותה טאה ײז ןופ רעדעי — ןראװעג הלודגל הלועי ןענעז ײז
 ,רערעל לקנאי רעמערא רעד ,רע טאה — ךינרגינעק א טגשריעג ןוא הכלמ־תב א

 קילג םעד טימ טײרפעג ךיז טיאה רע .טײקמערא רענעגײא ןײז ןיא ןסעגראפ
 .םיחא ׳ג יד ןופ

 ־עמוא ןײז ןופ טי.ירפאב טלאמעד םיא טאה השעמ עכעלרעדנװו עיקיזאד יד
 ךיז ןקיװק טסיזמוא טשינ ןוא ,טײקמערא ןי_יז ןסעגראפ םיא טכאמעג ,טײקיט
 ,ןטסניד יד ןוא סגיכעק יד ,סענעדײ ןוא ןדלי עמערא יד השעמ רעקיזאד רעד טימ

 .טלעװ רעשידלי רעד ראג ןופ סעכאלעמלאב יד

 ןוא עכעלרעדנוװ עלא ןענעיז רשפא — רערעל לקנאי טכארט — רשפא״
 ןופ טײקמערא יד ז רעביטש עמערא ןיא ןראװעג ןריובעג תױשעמ עשיטסאטגאפ
 ־רעדגוװ ןוא עקיבראפ יד ןופ ןיישי ןיא טאה רעקלעפ עלא ללב ןוא ןטללצ עלא
 רענעגײא ריא ןגעװ ןסעגראפ ,לי_יװ א ףיוא טמעטאעגפא ןעגנוריסאפ עכעל

 .״טיונ

 :שידלי ףיוא טצעזעגרעביא תױשעמ עכעלרעדנוװ ךס א טאה ןײלא רע

 יד״ ןוא ״אגעלעה ענײש יד״ ,״לאפאענ ןאפ ןיסעצנירפניורק יד אנאלעגאמ״
 .״אפעװאנעיג עכמולב ענײש

 סאװ ,טלעק יד טשינ רערעל לקנאי טליפ ,תובשחמ עקיזאד יד קידנטכארט
 ךרודא טכירק סאװ ,ץענ יד טשינ טליפ רע •רענײב יד ןיא ןייא םיא ךיז טסע
 זיא רע זא ,טשינ וליפא טקרעמאב רע .ךיש ענייז ןופ ןליוז ענעבירעגפא יד
 לאז רע ידכ ,םיא ףיוא טראװ ןיכעק יד וװ זיוה םאד ןעגנאגעגללבראפ ןיוש

 .וױרב א ןבללרשנא ריא

 רע זא ,רע טקרעמאב ,ןטכארט ןייז ןופ ףיוא ךיז טפאכ רע ןעװ טשרע
 טרעק ןוא פאק םעגעגײא ןללז וצ תומולח עלא סיוא טלטב רע .ןכארקראפ זיא

 .קירוצ םוא ךיז

 .ןאמדלאג גילעז רחוס־רוטקאפונאמ רעד טניוװ׳ס װו ,זיוה סאד זיא טא

 ןוא גנאגנייא םענדאראפ םעד סיוא טדיימ ,ףיוה ןיא ןיירא טײג רערעל לקנאי
 .ןײגפיורא ךיז רע טזאל ,ךיק רעד וצ ןריפ סאװ ,פערט עטשרעטיגוא יד טימ

 עקידעבעל ,עגולק טימ לבייװ קידװענח־ץראװש גנױ א ,ענכעק יד עמיס
 .בוט ןבא ןא טימ יװ ,םיא טימ ךיז טײרפרעד ,ןגיוא

 ךיא .לקנאי ׳ר ,ןעמוק טשינ טנייה ןיוש ןלעװ יז זא ,טגײמעג באה ךיא —
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 טניד סאװ ,ןאמ ןײמ וצ וױרב א ןבײרשנא רימ ןלאז יז קיטײנעג ףיוא ףראד
 יז ,םיא ךיז טסולג םערװענאמ .ןעמעגניגיא רע לאז הנושמ ,דתימ א ,ןעיגאפ י.יב
 ,בנג עלעקנאפ ,םיא ךיז טכוד סערװענאמ ןא .סערװענאמ ,לקנאי ׳ר ,ןרעה

 םשה ןעמל מיא לאז ךיא זא ,רימ טבײרש לדנעמ ןי.ימ .לדה לידב ןרעװ רע טעװ
 ,ריבמים ןײק שזא קעװא עטאר ןי_יז טקיש ןעמ •ךעלברעק ראפ א ןקישוצ ןעז

 ״...תונמ־חלש ףיוא תחדק ךעלפעט ןצכא ןעינאפ ןעמ לאז ןקיש זא
 טאה סאװ ,טלעק יד יװ ,ןרעטשנגראמ בקעי טליפ ךיק רעמעראװ רעד ןיא
 ־ראפ יד ךיז טבי_יר רע .פא םיא ןופ טערט ,רענײב עני_יז ןיא ןסעגעגני_יא ךיז

 :ןיכעק רעקידװעדעראב רעד וצ טגאז ןוא טנעה ענעריורפ

 טימ רעדעפ ןוא טניט רימ יז ןעגנאלרעד ןוא ,עמיס ,טוג יוזא יז ןעי_יז —
 .ןאמ סניא וצ לוױרב א ןבײרשנא ןיא ךיא לעװ ,ריפאפ עלעגיוב א

 סאװ ,עטארעצ רעד רעטנוא ןופ ריפאפ עלעגיוב א רעפא טמענ עמיס
 .שיט ןפיוא רעדעפ ןוא טיניט קעװא טלעטש יז .שיטכיק םעד וצ טקעד

 ףיוא יצ ,שידלי טסארפ ףיוא ,וױרב םעד ןבללרש ךיא לאז יז ןליװ יוזא יװ—
 .רערעל לקנאי טגערפ — ? שירעטיװקםאמ

 ־סאמ ףױא טבללרש ןעמ זא ,טגאז ןעמ .לקנאי ׳ר ,שירעטיװקסאמ ףיוא —
 ןלאפראפ ךאנ ןאק שידלי ףיוא .וױרב םעד פא רעכיג ןעמ טיג ,שירעטיװק

 .ןרעװ
 ןוא רעטניט ןיא ענעפ יד ןי_יא טקנוט ,קעװא ךיז טצעז רערעל לקגאי

 .ןבללרש לאז רע סאװ ,ןגאז םיא לאז ןיכעק■ יד עמיס טראװ

 שיט ןפױא סנגױבנלע יד ןא טראפש ,םיא רעביאנגעקטנא ךיז טצעז עמיס
 .ןבױהוצנא סאװ ןופ טכארט ןוא

 תחנ ןײק זא ,ןעמוקאב ךיא באה וױרב ןײז זא ,לקנאי ׳ר ,םיא יז ןבי_ירש —
 ,טונימ יד ןבעלרעד טלאװעג ןיוש טלאװ ךיא זא ,טשינ ךיא באה וױרב ענללז ןופ

 רעטיב גונעג םיא זיא׳ס זא ײטשראפ ךיא זא ,יז ןבללרש .ללרפ ןי_יז טעװ רע ןעװ
 ,ןאמדלאג לגילעז יװ ,ריזח א ללב ןעניד זא ,ןײטשראפ רע לאז .ןעינאפ ןעניד וצ

 ,ןדליג ראפ יד םיא ײב טעזרעד ןעמ רעדײא .טײקינײלק ןײק טשינ ךיוא זיא
 .פאק םענופ ןגיוא יד סיורא טוג ןכירק

 .ךעלעמאפ ,ךעלעמאפ תױתוא יד טלקיצ ןרעטשנגראמ בקעי .פא טצפיז עמיס

 ריד זיא שיסור ןוא .שיסור ףיוא טבללרש רעבא רע .שידלי ףיוא טדער עמיס
 .טײקינײלק ןײק טשינ

 רעטללװ טריטקיד — ,לבור ראפ א ןקיש ךיז טסײה רע סאװ ,סאד ןוא —
 ףיוא ןבעג ןוא ,טשינ רעבא ךיא באה ,טקישעג ןרעג םיא ךיא טלאװ — ,עמיס
 ןײק טשינ ,ןעמעננללא רע לאז הנושמ התימ א ,סאבעלאב ןללמ זיא ,סיוראפ
 ךיא באה .רעקיטש ךאנרעד טםללר סאװ ,קינטגעצארפ א וצ ןײג ןדללס .ןלעב
 בא,ר ךיא סאװ ,טלעג עטצעל סאד זא ,וױרב ןקידרעירפ ןיא ןבירשעג ןיוש םיא
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 טשינ ךיז ןאק דיא ןוא ,טנעצארפ ףיוא ןעמונעג עקאט ךיא באה ,טקישעג םיא
 .גאט ןקיטגײה םוצ זיב ןלאצםיוא

 .ןצכערק פערט יד .טירט ערעװש ןעמ טרעה ןסיורד ןיא .ךיז טכארטראפ עמים

 טימ שטנעמ רעקידהגושמ ,רעכיוה א ןײרא טמוק סע ןוא ךיז טנפע ריט יד
 ןיא ןאטעגנא זיא רע .ןגיוא ענרעבלעק עסיורג ןוא דראב רעטאװענוטלאק א

 .םעטאמש עקידורב

 :טנעה יד טימ שטאפ א טיג ןיכעק יד עמיס

 ו טמוק לצאק׳ם .עטכאלפ החמש ,ןענירד עקצימ ןיא .טסאג א ריד וטםא׳ט —
 ?ןגארטעגנא ךיד טאה חור א ראפ םאװ

 ןלאצאב לאז גילעז ׳ר ,ןעמוקעג ןיב ךיא .עמיס ,גאטשרענאד זיא טנינה —
 טשינ רימ גילעז ׳ר ביוא .רעסאװ ןגארטעג באה ךיא סאװ ,ךאװ רעד ראפ
 טשינ טעװ עטכאלפ החמש ןוא ,ןגאלש ,ןטלעש ,ןעי.ירש טעװ בי״יװ ןי.ימ ,ןלאצאב

 .תבש ףיוא ןבאה

 אטשינ םאבעלאב רעד זיא טציא .החמש ,ירפ רעד ןיא ןגראמ ןעמוק טסעװ —
 טגאז ןעמ םאװ ,טסרעה ,ענעביז ראפ ירפ רעד ןיא ןגראמ םוק .מײה רעד ןיא

 ?החמש ,ריד

 .פאק םענעסקאװאב טכידעג םעד טנעה עדײב טימ ךיז טצארק החמש

 טשינ רימ .ןעמוק ןגראמ ךיא .ןגראמ טסגאז רימ וד דימה .ןגראמ ,ןגראמ —
 .טכעלש רעײז ,טכעלש ןײז ,טלעג ןבעג

 .ןגראמ ךיא גאז ,ןגראמ טגאז םאבעלאב רעד .המהב ,ןגראמ גאז ךיא —
 .וױרב א טבי_ירש ןעמ זא ,ךאד טסעז .החמש ײג ןיוש ײג

 םיא רע טאה וװ .ןיושראפ םענדאמ םעד טכארטאב ןרעטשנגראמ בקעי
 ןעװעג טשינ זיא׳ס ,ןײנ !אהא זםינפ סאד ,טלאטשעג יד ?לאמ א ןעזעג
 ןעװעג זיא ,לקנאי ,רע ןעװ ,ךאנ לאמצנעד .םיא וצ רעכעלנע ןא ראנ ,רע
 .יאבג סניבר םעד ,רעכיז ףיוא ןיוש רע טסײװ טציא .דיםח רעדנאסקעלא ןא

 עלערעב ׳ר ,יאבג רעדנאסקעלא םעד טנאמרעד םיא טאה עטכאלפ החמש
 .יאװאדאראג

 רעד ,ןכדש רעד ,רעביירשוױרב רעד ,רערעל רעד ,ןרעטשנגראמ בקעי ןוא
 טעזרעד ןוא לייװ א ףיוא ןגיוא יד וצ טכאמ ,רעבי_ירש־השעמ רעד ןוא ןחדב
 ןיא טציז ,רעגערט־רעםאװ רעד ,עטכאלפ החמש םלוג רעד .גנועז ענדאמ א
 ןוא ,טציז רע וװ ,ןא־ןבױא םוצ ךיז ןפוטש םידיםח .שיט טעװארפ ,למי_ירטש א

 .״יבר״ םיא ןפור ײז

 -־ ןעגנאגעגקעװא ןיוש זיא םלוג רעד .רעטי_יװ יז ןבי״ירש ,לקנאי ׳ר ,ונ —

 .ןיכעק יד עמים טגאז
 ־קעװא זיא החמש ןעװ ,טרעהעג טשינ וליפא טאה ןרעטשנגראמ בקעי

 .םולח א ןופ יװ ,ףיוא םיא טקעװ לוק סעמיס .ןעגנאגעג
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 ? ןעגנאגעגקעװא זיא יבר רעד ? רעװ —

 .ןעגבאגעגקעװא זיא עטכאלפ החמש ? לקנאי ׳ר ,יבר אראפ סאװ —

 ןוא ןרעטשנגראמ בקעי טגאז — עמיס ,עטכאלפ התמש עקאט ןײמ דיא —
 .לוק ןפיוא ךיז טכאלעצ

 ,טסײװ רעװ .טבײרש רערעל לקנאי ןוא וױרב םעד רעטיױו טריטקיד עמיס

 סאד םאװ ,קילג א .טקידנעעג טשינ לאמ ןײק וױרב רעד ךיז טלאװ רשפא
 .טקידנעעג ךיז טאה ריפאפ

 בקעי ןוא םעקיפאק ןעצ החרט רעד ראפ םיא טלאצאב ןיכעק יד עמיס
 .ןײגמײהא ךיז טזאל ןרעטשנגראמ

 עײב א טציא טאה רע .טלעק יד טשינ טליפ .ראג זיב ךעלײרפ זיא רע
 ןכאל טעװ מלוע רעד .יבר א טרעװ החמש יװ .ראג זיב עכעלײרפ א .השעמ

 .ןײצ יד טימ ןצירק ןלעװ םידיסח יד ןוא
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 רעטלאגעג א טימ ,רעניארקוא רעקיצײלפ־טיירב רעכיוה א ,רארוקארפ רעד
 טראװ םעדעי .עדער ןײז ןקידנעראפ םײב טלאה ,קראק ןטױר א ןוא עבמאג
 רע טזאלבעצ םבעװניפש יװ .רעםעמ א יװ ,קידנדי״ינש ןוא ףראש זיא סני.יז
 ר״ד טאקאװדא רעלשימעשפ ןגנױ םעד ,רעקידײטראפ םענופ ןטנעמוגרא יד

 .טפול סוקראמ

 ןאק ןעמ .ןזיװאב זיא ריפאש ךריב ןטקידלושאב םעד ןופ ןכערבראפ סאד
 ןעניפעג וצ ךיז טימאב סאװ ,רעקידײטראפ םענופ גנוגנערטשנא יד ןײטשראפ טוג
 ,הדומ ךאד זיא ,ןײלא רעקידײטראפ רעד ,רע רעבא .ןדנעטשמוא עקידנרעדלימ

 ײז .טײקכעלטיז רעד ןגעק ןכערבראפ א ןעגנאגאב זיא רעטקידלושאב רעד זא
 לײטרוא רעײז ןגארטוצסיורא ןפוראב ןענעז ,רעטכיר ענעריוװשעג ןרעה יד
 עטוג ןיא שיזיוצנארפ ןופ רערעל א קידנעי״יז ,טאה סאװ ,שטנעמ א ןגעקטנא
 ־סיורא םיא טאה ןעמ םאװ ,יורטוצ םעד טימ טכיורבםימ ,רעזי_יה עכעלרעגריב
 ,ךעלדײמ עקיראירעדנימ בור סאד ,סנירעליש ענייז טוװרפעג טאה רע .ןזיװעג

 ,ךארפש עשיזיוצנארפ יד ןענרעל וצ ײז טאטשנא .רשיה־ךרד םענופ ןריפוצפארא

 ןוא •ןריפראפ ײז טוװרפעג ,תודע יד ךרוד ןראװעג ראלק זיא םע יװ ,רע טאה
 .ןקיטלאװגראפ לדײמ סאד טוװרפעג וליפא .ג ןילינרפ רעד ןופ לאפ םעד ןיא

 ןרעה יד ןפראד טײקכעלטיז רעד ןגעק סנכערבדאפ ערעװש עניוזא ראפ
 ־שעג ןרעה עבושח יד ןופ לײטרוא רעד .לײטרוא רעײז ןגארטסיורא רעטכיר
 רעצנאג רעד ףיוא ןלאפעג זיא סאװ ,קעלפדנאש םעד ןשיװפא ףראד ענעריוװ
 ןופ ,ןטקידלושאב םעד יװ ,שטנעמ ןכעלרעפעג אזא ןרילאזיא ףראד ןוא טאטש

 .טפאשלעזעג רעד

 ,גנודליב טימ שטנעמ א ,טגאז ןעמ יװ ,זיא רעטקידלושאב רעד סאװ ,סאד

 ־טנאראפ ךאנ םיא טכאמ ,טעאפ לקיטש א ןײלא ןוא ןכארפש ןופ רענעק א
 .ראג זיב ךעלרעפעג ןוא ךעלדנעש ןענעז סאװ ,םישעמ עני_יז ראפ רעכעלטראװ

 ןטספראש םעד ןגארטסיורא ןפראד רעטכיר ענעריוװשעג ןרעה עבושח יד
 עכלעזא ראפ ןא טנכײצ ץעזעג סאד סאװ ,ףארטש עטסכעה יד ןענעקרענא ,קספ
 ־שאב ראנ טשינ ײז ןלעװ ,לײטרוא ןגנערטש א קידנגארטסיורא .סנכערבראפ
 רעײז ראנ ,טפאשלעזעג רעד ןופ שטנעמ ןכעלרעפעג אזא ןרילאזיא ןוא ןפארט
 ןוװרפ ךיז ןלעװ סאװ ,ערעדנא ראפ גגונעראװ א ןי_יז קיטײצנײא טעװ לײטרוא

 .ןגעװ עשירעכערבראפ עקיזאד יד ףיוא ןײג
 עגעקארשעגרעביא עקיטסגנא טימ טקוק ריפאש ךריב רעטקידלושאב רעד
 טרענוד ןוא טדער סאװ ,קראק ןטיור םעד טימ שטנעמ ןכיוה םעד ףיוא ןגיוא
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 .קידנעטש ףיוא ןרעטעמשעצ ,ןטכינראפ םיא ליװ .םיא ןגעק

 •טרא ןייז ףיוא קעװא דיז טצעז רע .עדער ןייז טקידנעראפ רארוקארפ רעד

 רענעדירפוצ א ,סײװש םעד קראק ןטיור םעד ןופ פא רע טשיװ עלעכיט א טימ
 .רעטכיר ענעריוװשעג יד ףיוא טכאמעג טאה עדער ןייז סאװ ,קורדנײא םעד טימ

 ןריושעג א טימ קישטנאמרעגנױ רעקיסקוװ־לטימ ,רערעגאמ א ,ריפאש ךריב
 .ןקידנע םי.יב ןיוש ךיז טלאה סעצארפ רעד .טגערעגפױא ןוא ךײלב זיא ,לדרעב

 סוקראמ ר״ד טאקאװדא רעגנױ רעד ,רעקידײטראפ ןי_יז ןדער טעװ לאמ א ךאנ
 טםײװ רעװ .הסיפה ןראי ןוא ןראי .לײטרוא רעד ןעמוק טעװ דאגרעד ןוא ,טפול

 .סאװ ראפ ןוא לפיװ

 ןופ טנעמיטנעס םוצ טדער רע .לגניצ ןפילשעג א טאה רעקידײטראפ רעד
 ,רע סאװ ,סאד טשיג ץלא סאד זיא ,ןגאז טשינ לאז רע םאװ ראנ .רעטכיר יד

 .טקידײטראפ ןײלא דיז טלאװ רע ןעװ ,טגאזעג טלאװ ,ריפאש ךריב

 ןענעז סרעטכיר ענעריוװשעג יד ןופ רעמינפ יד .ענשוד זיא לאזטכירעג ןיא
 טוװרפ ,ריפאש ךריב ,רע •יוזא ראנ םיא ךיז טכוד רשפא .טגנערטשעגנא
 ,םענעמװושעצ ןטימ רעד טא .ןטכארט ײז סאװ ,רעטכיזעג ערעייז ןופ ןזעלפארא

 ־ראפ ןפלעה רעכיז םיא טעװ ,עקלױלערוק ערטעפ קיגריזח רעד ,םינפ ןטעפ
 טימ לשטנעמ עראד ,עגנאל סאד ,ץעינאג יעשזדנא רעריזירפ רעד ןוא ,ןטפשמ
 פארא סע טנעײל רע .טי_יז ןי_יז ףיוא טשינ רעכיז זיא ,ןעמערב עסײװ יד

 .ץראה םאד ײװ שממ םיא טוט׳ס זא ,ראלק יוזא סע טליפ .םינפ ןײז ןופ

 םעד ןופ גנוקריװ יד ןכאװשפא טוװרפ •טדער ןוא טדער רעקידײטראפ רעד
 יד טרעדליש ,סרעטכיר יד ןופ ליםעג םוצ טרילעפא .עדער עטצעל סרארוקארפ
 ,טעאפ א ..דמשנ ןוא רוטלוק טימ שטנעמ א .ןטקידלושאב םעד ןופ תולעמ

 יד ,ײז זא ,רעקידײטראפ רעד ,דיז טעב רע .ןכארפש ריפ ןיא טבי_ירש םאװ
 א זיא רעטקידלושאב רעד זא ,טכא ןיא ןעמענ ןלאז ,סרעטכיר ענעריוװשעג
 ,קיבײא ףיוא ןכערבעצ םיא טעװ לײטרוא רערעװש א זא ,שטנעמ רעלופטרעװ

 ,אבהל ףיוא גנונעראװ א יא ,ףארטש א יא ןי_יז טעװ לײטרוא רעדלימ א ןוא

 .ןרזחרעביא טשינ רעמ ךיז לאז רעלעפ רענעגנאגאב רעד ידפ
 רעטרעװ יד יװ ,טעז ריפאש ךריב .טדער ןוא טדער רעקידײטראפ רעד
 רעטרעװ .ןטײװצ ןכאנ סנײא ,עקיסילפ ,עטאלג .ןפיל יד ןופ פארא םיא ןצנאט
 טלאװ ןעמ סאװ ,םאד טשינ זיא׳ס רעבא .רעטופ יװ ךײװ ןוא קינאה יװ םיז
 רעגײטש א טא .שרעדנא ,ןעמ טלאװ טפראדעג .ןגאז טפראדעג ךעלטגגײא

 :יוזא
 טביוה׳ס זא .ײא ןזאלבעגםיוא ןא ןופ טרעװ יד טאה גנוקידלושאב עצאג יד
 ןופ רערעל רעד ,ריפאש ךריב ,רע .סיוא טשיג ךיז טזאל׳ס ןוא ןא טשינראג ךיז
 .טעאפ רעצנאג א ראנ ,טעאפ לקיטש ןײק טשינ לפ םדוק זיא ,שיזיוצנארפ

 ,טײקנײש ףיוא ךעלדניפמע רע זיא טעאפ רעדעי יװ .לסילש רעד טגיל אד ןוא
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 רעגגאמ קיציא

 ןאק ,עקלױלערוק ערטעפ קינריזח רעד ,רעטכיר רענעריוװשעג רעד וליפא סיאװ
 זיא אד ןוא י רעטכיד א ךאנ טסעומש רעװ .קיטליגכײלג ןייז טשינ ריא ויצ
 ןאטעג שוק א טאה ,גאגאדעפ רעד ,רערעל רעד טשינ .קוליזז רעצנאג רעד
 .שרעדנא סעפע ראג זיא סאד ןוא .טעאפ רעד ראנ ,ןירעליש רעגעי רעדא רעד

 ןירעד ,סעמיצ א טכאמעג ןופרעד ןבאה סעמאמ עשירעטסייה יד סאװ סאד ןוא
 ןופרעד טאה רארוקארפ רעד םאװ ,סאד ןוא .עירעטסיה רעײז קידלוש זיא
 ,רארוקארפ א ךאד רע זיא ףיורעד זיא — ןכערבראפ־טײקכעלטיז א טכאמעג

 .ףארגאראפ םעד ראנ ,טעאפ םעד ןײטשראפ וצ טשינ ידכ

 ,טשינ וליפא ןיוש טרעה ריפאש ךריב .ץלא ךאנ טדער רעקידײטראפ רעד

 ןײלא רע ןעװ ,טגאזעג טלאװ רע סאװ ,םעד ןגעװ טכארט רע .טדער רע סאװ
 .רעקידײטראפ רענעגײא ןי״יז ןעװעג טלאװ

 עשוריפב א זיא׳ס .גנוקיטלאװגראפ רעד טימ השעמ יד ,רעגײטש א טא
 קידװענח ןוא ןײש .ןירעליש א עני״יז עקאט זיא .ג ןילײרפ םאד .השעמ־אבב
 עני.יז ןעגנוזעג ןוא טנעײלעג טפא ריא ראפ טאה רע .שיטעקאק קראטש ןוא
 טסאפראפ וליפא רע טאה ריא דובכל .שידלי ןוא ש׳יליופ ,שטײד ןיא רעדיל
 טעװ יז זא ,גנידאב ןטימ טנעײלעג ריא םע טאה רע .ןכארפש ריפ ןיא דיל א
 .ג ןילײרפ סאד זא ,םײװ ײג •ןעגנאגעגני.יא ףיורעד זיא יז .שוק א ןבעג ןזאל ךיז

 עבושח יד ןעמוקנא ראג טעװ ףיורעד ןוא .לאפנא ןשירעטסייה א ןעמוקאב טעװ
 ...גנוקיטלאװגראפ א ןופ עדנעגעל יד ןרעװ ןריובעג טעװ׳ס ןוא ,אמאמ םאדאמ

 טוװרפ םרעטכיר יד ןופ רעמינפ יד לאמ א ךאנ טכארטאב ריפאש ךריב
 .רעקידײטראפ םענופ השרד עטכי.יל יד קידגרעה ,ןטכארט ײז סאװ ,ןײגרעד

 ,רעטכיר םענעריוװשעג םייב יװ ,ראנ טעז רע .ןי_יז ספות טשינראג ןאק רע ראנ

 יעשזדנא רעריזירפ םײב .ןגיוא יד ךיז ןפעלק ,עקלױלערוק ערטעפ קינריזח רעד
 ןיוש טלאװ רע .טעטיזעװרענ ראפ אמתסמ .פיל עטשרעטנוא יד טרעטיצ ץעינאג
 ןריפפא ןטפשמראפ םעד לאז ןעמ .ןקידנע ךיז לאז םעצארפ רעד ןלעב א ןעװעג
 ,ןטעברא ןלעזעג עני.יז יצ ,ןאט קוק א ןענאק ראנ לאז ןײלא רע ןוא הסיפת ןיא

 ףיוא רעװ ןוא עבמירד א ףיוא קידנליפש רעװ ,טילצ יד ןעלצנערטעצ ײז יצ
 .ענילאדנאמ א

 ךיז טלעטש עקלױלערוק ערטעפ רעטכיר םענעריוװשעג םענופ ךילפ ןפיוא
 למירד ןיא םיא ײב .טלמירד רע .טשינ טליפ קיגריזח רעד .גילפ א קעװא
 .פערקא ןסײה ןיא טעראפ ןעמ ןכלעװ ,ריזח רעסיורג ,רעטעפ א טעשטיװק

 :קיזומ עכעלטעג ארא׳ס .טלכײמש קינריזח רעד

 ןצנאג םעד טרעדנאװעגכרוד ןיוש טאה יז .רעקידהפצוח טרעװ גילפ יד
 סרעטכיר םעד ףיוא ךיז יז טלעטש טא .ןרעטש ןפיוא ןיושי טכירק ,ךילפ

 .זאנ רעקישטאלפ
 ןייז ןופ ףיוא ךיז טפאכ עקלױלערוק ערטעפ רעטכיר רענעריוװשעג רעד
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 ענײז ןשיװצ טלקנוט לדנקלאװ א .זייב זיא רע .גילפ יד פא טביירט ,למירד
 .ריפאש ךריב טכארט — פאק ןי_ימ וצ ןײגםיוא ןיוש טעװ׳ס .ןעמערב

 טכארט — ?רועיש רעד זיא לפיװ .ץלא ךאנ טדער רעקידײטראפ רעד
 ףכית :ךיז ייב טסילשאב רע ןוא ןקידנע ןיוש רע טעװ ןעװ — ,ריפאש ךריב
 יד .ףראד רע סאװ סאד ןגאז ןוא ןלעטשפיוא ךיז רע טעװ ,רעקידײטראפ ןכאנ
 ראפ א ראנ ,העש ןביז ףיוא השרד ןײק טשינ .קיטראפ ןיוש םיא י_יב זיא עדער
 ןשטײטסיוא ,ןרעלקפיוא ,ןכאמ ראלק ןלעװ סאװ ,רעטרעװ .ךאז רעד וצ רעטרעװ

 .רעטיירפאב א סיורא טעװ רע ןוא ,ןינע םעד

 ןטימ רעטרעװ יד סיוא ןיוש ןעײג רעקידײטראפ םעד .ךעלדנע ,ךעלדנע
 •טרא ןייז ףיוא קעװא ךיז רע טצעז רעטרעטאמראפ א .םענײא ןיא םעטא

 .טעכעד רע סאװ ,םיוק

 .ןגאז סעפע רע ףראד טציא זא ,טליפ רע .ףיוא ךיז טלעטש ריפאש ךריב
 .לײטרוא םעד ןגעװ ןטאראב ךיז ןײגקעװא ןלעװ םרעטכיר יד רעדײא ,טציא

 .ןלאפראפ ץלא זיא טשינ זא ,טונימ יד ןעמוקעג זיא טציא
 טאקאװדא רעד תעשב ,טכארטעג טאה רע סאװ ,גנידצלא .ענדאמ ראנ
 ךיז רע ןאק טראװ ןײא ןײק .פאק ןופ ןגיולפעגסיורא םיא זיא ,טדערעג טאה
 ,טציא טשינ רעמאט ? ןי_יז טעװ סאװ .םיא טגאלשאב סײװש א .ןענאמרעד טשינ

 .ןלאפראפ זיא
 רעטרעװ ראפ א .ןדער וצ ןא רע טביוה עמיטש רעקידנרעטיצ א טימ
 רעד ןיא ,טציא ןןעמונעג םיא וצ טציא ךיז ײז ןבאה ןענאװ ןופ .עטכירעגמוא

 :רעני_יז העש־לרוג רעקיזאד

 ,רעטכיר ןרעיד עני_ימ

 ,רעטכיד ןײא ןיב ךיא

 .רעטכיגראפ עניימ טכינ יז דניז

 .טלמוטעצ ןצנאג ןיא זיא רע .טרא ןי_יז ףיוא קעװא טלאפ ,ךיז טלקאװ רע

 .לאזטכירעג םענופ ןײגםיורא סרעטכיר יד רע טעז םולח ןיא יװ

 םיא וצ טדער ,וצ םיא וצ טײג ,טפול ר״ד רעגנױ רעד ,רעקידײטראפ רעד
 רעגנױ רעקיזאד רעד זא ,ראנ טליפ רע .טשיג רע טײטשראפ ,סאװ .סעפע

 .ןראװעג טגאזעג רעטכיר יד ףיוא יאװלה .טוג סע טנײמ שטנעמ
 .טוג ןי_יז ךאג דריװ םע ,ריפאש רעה ,טומ רונ —

 טגערפ ,טמיוזעג ךיז ןבאה ײז ליפיװ .לאז ןיא קירוצ ןעמוק סרעטכיר יד
 ריפאש ךריב רעטקידלושאב רעד .ףיוא ךיז ןלעטש עקידנזעװנא עלא .םרחב םיא

 .םיפ יד ףיוא םיוק ךיז טלאה
 גנידצלא ליװ רע ,רעטרעװ ענעסירעגפא ךיז ןגארטרעד ריפאש ךריב וצ

 :זיולב טרעה ןוא ןײטשראפ
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 ...לשימעשפ רעגריב ...ריפאש ךריב ...ענערױװשעג ןופ טבירעג״

 ,״הסיםמ ראי ףניפ ...טײקכעלטיז ןגעק ןבערבראפ

 ןגעװפא טלאװעג טלאװ רע יװ ,טנאה רעד טימ גנוגעװאב א טכאמ רע
 ןצגאט ,עקימורא עלא ןופ רעטכיזעג יד ןעלדניװש עני״יז ןגיוא יד ראפ .קספ םעד

 .סיוא ךיז ןשעל ,ךיז ןשעל ןוא ,דאהאראק א

 טײר עקלױלערוק ערטעפ רעטכיר רענעריוװשעג רעד יװ האנ טעז רע
 רעד ,רעטביר רענעריוװשג רעד טפיול םיא רעטניה .ריזחי ןטעפ א ףיוא םײהא
 בראפ עזאר יד .טנאה ןיא רעסעמ־ריזאר ןפא ןא טימ ץעינאג יעשזדנא רעריזירפ
 ןוא הליב םענופ טײקיטכיל יד ףיוא לײװ א ףיוא דאנ טלאה ריזח םענופ

 .ןשאלראפ ךיוא םאד טרעװ ךאנרעד

 םעד ןלעפאב םרעטכעװ־הסיפת ײװצ .סיוא דיז טקידײל לאזטכירעג רעד
 .ןײרא אידג־דח ןיא ןײג וצ טייצ ,ןריר דיז לאז רע זא ,ןטפשמראפ

 זא ,םיא דיז טכוד׳ס .סיפ יד טגעװאב רע סאװ ,םיוק .טײג ריפאש ךריב
 .םולח רעזײב א זיא ץלא

 רעשיטאטש רעד ןיא ןסאג עקיטײז ךרוד םיא ןריפ םרעטכעװ־הסיפה יד
 ףיוא .טבאנראפ־רעמוז רענײש א זיא םע .טלקנוט טגװא רעד .ןײרא הםיפת
 — רעטײװצ רעד ,סטכער ןופ טײג רעטכעװ ןײא .לגײפ ןרעשטיװצ רעכעד יד

 .טימ רעד ןיא ,ריפאש ךריב ,רע ןוא .סקניל

 רעביא דאנ טאה טנװא רעד .רעדניק דיז ןליפש ץאלפ ןעײרפ א ףיוא
 .זיוה־רעמאק־רעמאק ןיא דיז ןליפש ײז .הטילש ןײק טשינ ליפש רעײז

 ןרעשטיװצ סאד .ךעלדנקלאװ עגײלק דיז ןפיש למיה ןקיטכאנראפ ןרעביא
 סאד יװ ,קידקיטײװ יוזא טקנופ .רעקידקיטײװ ןוא רעםיז טרעװ לגײפ יד ןופ

 .ךעלדנקלאװ יד ןופ דיז ןפיש סאד ןוא רעדגיק יד ןופ ליפש

 ןיא ריפאש דריב דיז טגאמרעד סרעטכעװ־הםיפת ײװצ יד ןשיװצ קידנעײג
 ױ.יז ןופ ןפארטס ענעםירעגפא .לאמ א טעה ,טעה דאג ןבירשעג ,דיל א םעגי״יז
 ןעגניז ײז .לגײפ עקיטכאנראפ יװ ,ןעילפ וצ םיא וצ ןעמוק ״ײװמײה״ דיל

 :ןפיל ענײז ןופ פארא

 ,ן׳היצ ךעלעראמכ יד ,ןטראד יוא ,ןטראד ,יוא
 ,ן׳הילפ עלעגײפ א דיוה ץנאג דיא עז טראד
 ,טיגװ ץנאג לפענ ןיא ןפאלש ךעלעגרעב יד

 .טײרש רע ןוא ןײלא טראד טילפ רע לגיופ רעד

 ,טוג יוזא ײז א ,סעביל עלעגײפ ,א

 ,טונימ א ףיוא ךעלעגילפ יד רימ ײל ןוא

 ,גראב םעד ןוא דלאװ םעד ,רעסאװ םעד רעביא ראנ

 .קראטש רימ ךיז טקנעב׳ם וװ ,ןיהא יוא ,ןיהא
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 ,דנײרפ ןוא רעדירב ,טראד רעטומ ןוא רעטאפ באה׳כ

 ,טנײש ײז ףיוא קילג׳ס ביוא ,ןסיװ רימ דיז טליװ סע

 ײז דיוא ,,דלילח ,לפענ ןיא ןענעז יצ
 .ײװ יוא ,אד רימ יװ ,לקנוט זיא לזמ סאד

 .ןרערט ןעשטשילב ןגיוא ענײז ןיא .ןוגינ א טימ רעטרעװ יד טמורב רע
 .ןעז טשינ ןלאז סרעטכעװ יד ידכ ,ןרערט יד טלעטשראפ טגװא רעד

 רערעװש רעד ןוא טירט ראפ א ךאנ טא .,דסיפת רעד וצ דיז ןרעטנענרעד ײז
 .ראי ףניפ עצנאג ףיוא ןכאמראפ םיא רעטגיה ךיז טעװ רעיוט־הסיפת

 ןיוש זיא לרעטצנעפ ןטעװעטארקראפ ןרעטניה .לעצ־הסיפה ןיא רע זיא טא
 ,אד רעבא .ןלאגיטכאנ ןוא ןרעטש טימ טכענרעמוז ענײש ענעי ןופ ענײא .טכאנ

 רעםילש םענופ טירט יד ראנ ןעמ טרעה ,לרעמעק־הסיפת ןגנע םעד טא ןיא
 טעז ,לרעטצנעפ םענעגיוצראפ סבעװניפש טימ ,םענײלק ןכרוד ןוא .ןסיורד ןיא

 .ןרעטש ןײק ןופ ןמיס ןײק טשיג ןעמ
 ןרערט יד יװ ,טליפ ןוא ריפאש טלמרומ — ״ןרעטש א ראפ ךײרגיניק א״
 יד ןיא םינפ סאד טלאהאב ,עראנ רעד ףיוא קעװא דיז טצעז רע .םיא ןגראװ

 .גנאל ןוא ליטש טנײװ ןוא טנעה

 .ןבעל ןכרוד ןעגנאגעג טציא זיב רע זיא ,רעקידנליפש א ,רעקיניזטכײל א
 טא זא ,םימוהת ןרעיול׳ס זא ,ןראפעג טאה ןבעל סאד זא ,ןסעגראפ ןצנאג ןיא
 טשיג רענײק ןוא טנראװעג טשיג םיא טאה רענײק .טנורגפא ןא ראפ רע טײטש
 ןןריפסיורא רעװ ןוא ןטסײרט םיא טעװ רעװ ?ףוס רעד ןײז טעװ םאװ .טיהעג
 .רעטצניפ רעד ןיא ץעגרע טלבארג לזײמ א .ןסילפ ןוא ןסילפ ענייז ןרערט יד

 .ןבראטש םוצ קיטעמוא םיא זיא׳ם

 רעקידרעמוז רעםיורג א ךעלדנע טרעטיצ לרעטצנעפ־הסיפת םענײלק ןיא
 טלקניפ טציא .ןאמ־הרבח רעקידנענייש רעד ,טעוױברעד ךיז טא,ד רע .ןרעטש

 .סעטארק יד ךרוד רע
 טעפילכ רע .טנעה יד טימ םינפ סאד טקעדראפ ץלא ךאנ טציז ריפאש ךריב

 .רעטצנעפ ןכרוד סורג ןקידנרירעמיש םעד טשינ טעז ןוא טײהרעליטש

 ןיוש רע טאה ןרערט עלא .ןצראה ןפיוא גנירג םיא טרעװ לאמ א טימ
 .טימעג סאד קיטכיל םיא טרעװ סע ןוא ,טנײװעגסיוא

 ־הסיפת ןטעװעטארקראפ םוצ טעוױברעד ךיז טאה ןרעטש רעד יװ טקגופ
 — גנולפײװצראפ ןוא רעצ ןי״יז וצ טעוױברעד ךיז טאה יוזא טקנופ ,לרעטצנעפ

 רעד ןיא טעאפ םוצ ןײש ןטלעז טמוק סאװ ,טםײרט עסיורג ענעי •טסײרט יד
 :דיל א ןופ טלאטשעג

 ,חומ םעד טשינ ריד ןקירט ,ךא

 ,טגיובעג ףיט אז טשינ ײז

95 



 רעגנאמ קיציא

 ,ךיוה טראד טאג ןײא טניוװ סע

 ,טגעװ ןדייל ענײד סאװ

 .טגעװ ןדייל עני.יד סאװ

 ,ןרעטש רעביא רעטאפ ןײא
 ,טלײה ןדנװו ענייד סאװ

 ןרערט יד ןוא ןצפיז יד
 ,טלײצ תונמחר םיורג טימ

 .טלײצ תונמחר סיורג טימ

 טםײרט יד ףיוא םיא ראפ טײטש רעקיטכיל ץלא .ףארטס ךאנ ףארטס ןוא
 טשינ טסאה .ןעמוק דלאב טעװ ףליה יד ,ןריולראפ גנידצלא טסאה וד ביוא —
 זיא רעטםײרט רעד ,דרע רעד ףיוא םענײק ,רעטומ ןײק ןוא רעטאפ ןײק

 .סנקלאװ יד רעביא ןאראפ

 ,רעטנוא טשיג ףיש ןי״יד טײג ךאנ

 ,ןלאװ יד ןזיורב ןוא ןשיור זאל
 ,רעטניװ םעד ךאנ טמוק גנילירפ רעד

 ,ןלאגיטבאנ ןוא ןזיור טגנערב
 .ןלאגיטכאנ ןוא ןזיור טגנערב

 קידנעעזרעד .רענייב יד סיוא טכינלג ,עראנ רעד ןופ ףיוא ךיז טביוה רע
 -.ןגעקטנא םיא רע טגניז — רעטצנעפ ןיא ןרעטש םעד

 ,רעדיװ ךיז טרעטייל למיה ןייד

 ,קעװא ןעײג סנקלאװ יד

 ,רעדיל יד ךיד ןלעװ ךאנ

 ,גערב םוצ זיב ןטײלגאב

 .גערב םוצ זיב ןטײלגאב
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 ןאדראג לפימ

 ד?י רעכיוה א ,ןאדראג לכימ .ריט ןיא טפאלקעגנא טאה רעגערטװירב רעד
 טאה רעגערטוױרב רעד .טנפעעג טאה ,עצײלפ רעגעגיובעגני.יא םאװטע ןא טימ

 ...וױרב א ןוא לבור ןצפופ טכארבעג םיא

 ,טלעג־שדוח סאד זיא סאד .ןאטעג לכײמש א רעטיב טא,ר ןאדראג לכימ

 ,רעני.יז ןוז רעד ,ראטקאד א זיא רע .םיא טקיש ,סיראב ,ןוז רערעטלע ןי_יז םאװ

 ןוא ןבעל ךי.יר א טריפ ,עינרעבוג רעװאגינרעשט רעד ןופ טאטשזיירק א ןיא
 .לבור עכעלטע שדוח ןדעי ןטאט ןטלא םעד ןקיש וצ טשינ טסעגראפ

 ןופ וױרב א ןוא טלעג םיא טגנערב רעגערטוױרב רעד ןעװ ,לאמ סעדעי
 טלעג סאד .ןצראה ןיא ךאטש א ןענאדראג לכימ טוט ,ראטקאד םעד ןוז ןי_יז
 ןרעטש רעכיוה ןי.יז ,לקנוט ןרעװ ןגיוא עאלב עגי.יז .אחינ טשינ םיא זיא

 .ךיז טנקלאװ

 .ןסעגראם טשינ רע ןאק ,ןאטעגפא םיא טאה סיראב ןוז ןי_יז סאװ ,השוב יד

 רעטלא רעד .ךיז ןדמש ןי.יז רקיע רעד ןוא ,הצירפ עשיסור א טימ הנותח ןײז
 ־פא ךיז טאה ןיז עני_יז ןופ רענײא סאװ ,סאד טא דגוװ א יװ טליפ ליכשמ

 .טמאטש רע ןכלעװ ןופ ,קלאפ םענופ ןעגנאגעגקעװא ,טדמערפעג

 טמוקאב רע ןעװ ,דײרפ ראפ ןגיוא יד ףיוא רעבא םיא ןטכיול ראפרעד
 סאװ טשינ ךיז רע טאה ןוז םעד טימ .דיװאד ןוז ןטײװצ ןײז ןופ וױרב א
 ןטיבעגסיוא טשינ טאה דיװאד .םיא ףיוא ץלאטש זיא רע ,טרעקראפ .ןעמעש וצ
 ,ןדיי יד טפדת דנאלסור עשיראצ סאד ןעװ ,טציא .סיראב יװ ,לדנער סאד
 .קלאפ טפדורעג ןי.יז ןופ טי_יז רעד ףיוא דיװאד טײטש ,חצר תוכמ ײז טגאלש

 יד טימ רע טליפ ,ןאדראג לכימ רעטכיד רעד ,רעטאפ רעד ,רע יװ יוזא טא
 ראפ ןטינצ ערעסעב ןופ טמולח ןוא םענײא ןיא ײז טימ טדי_יל ,תורצ עשידלי

 .המוא רעטפדורעג ןוא רענעגאלשעג רעד טא

 ןופ טערטראפ ןראפ קעװא ןאדראג לכימ ךיז טלעטש טפאשביל טימ לופ
 ,םענײש םעד ןיא ךיז טלגיפש רע .טנאװ רעד ףיוא טגנעה סאװ ,דיװאד ןוז ןײז

 םיא וצ פארא ןקוק סאװ ,ןגיוא עצראװש ,עסיורג יד טימ ,םינפ ןקיצראהנפא
 .טפאשביל ןוא טײקכעלטרעצ טימ

 סע ,טנאװ רעד ןום ןעמונעגפארא רע טאה סיראב ןוז ןי_יז ןופ דליב סאד
 ,ןוז רעײרטעג א זיא סיראב שטאכ .קיטײװ ןי.יז ןענאמרעד טשינ םיא לאז
 ראפ רע טוט סאד .ןאק רע סאװ טימ םיא טפלעה ,ןטאט ןטלא םעד טציטש
 ןושל ןכיוה ןטימ טגערפ — זקלאפ ןי_יז דאפ רע טוט סאװ רעבא .ןטאט ןייז
 קלאפ ןײז — •ןוז ןגעװ טכארט רע ןעװ ,לאמ סעדעי ליכשמ רעטלא רעד
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 .ןטארראפ רע טאה
 לכימ ךיז טליפ געט עטצעל יד .ךלימ טבארבעג םיא טאה דליכלימ רעד
 ןדעי דלימ טראװק א טימ רעמ רע טמענ ראפרעד .ןעמעלא טימ טשינ ןאדראג
 ךרד ןוא בוח םעד טלאצאב םיא ,טנכערעצ םיא טימ דיז טאה ןאדראג .גאט

 :דיי םעד ןאטעג גערפ א בגא

 טניז זא ,ךאד טסײװ ריא ז ןסיורד ןיא ,.דירא ׳ר ,סעפע דיז טרעה סאװ —
 רעטלע יד ןוא ,הירא ׳ר ,טםוח רעד .בוטש ןופ סיורא טשינ ךיא ײג געט ןעצ
 ... ? ךייא גאז דיא םאװ טרעה ריא ,םיחרוא עטגײלעגנא ןײק טשיג תוגמאנב ןענעז
 ־עפורעג טשינ ײז ןעמוק ןגעװטסעד ןופ ןוא ,םיחרוא עטגײלעגנא ןײק טשיגראג

 .ןײרא טיוט ןיא זיב ,ןעפעשטפא טשינ ײז ןופ דיז ןאק ןעמ ןוא טײהרענ
 :טצפיזעגפא רעװש טאה דליכלימ רעטלא רעד

 רעטיב א ? ןגאז ךיא לאז סאװ ,לכימ ׳ר ,דיז טרעה סע סאװ ,טגערפ ריא —
 ,דישז ראנ ןעמ טרעה ,טײטש ןעמ יוװ ןוא טײג ןעמ װו .ןדלי ףיוא טללצ לקיטש
 .ןײג זיא ',ןגאז םײב ןבילבעג שטאכ סע טלאװ זיא .דישז לאמ א ךאנ ןוא דישז
 זא ןוא .ןאט סעפע ךיוא ןליװ ןוא ליומ םעניא אנקתמ טנעה סעינאפ דיז ןענעז
 לאמצגעד ,םירישכמ עניוזא ךאנ ןוא סנזײא ,רעגנערד טימ סיורא דיז ןפלעה םידי

 .רעסאװ יװ ,טולב שידלי דיז טסיג
 ןבאה םיחצור יד װו ,דעלטעטש ראפ א טנכערעגםיוא טאה דליכלימ רעד
 ןופ .לכימ ׳ר ,עטקידעשעצ ןוא םיגורה ןאראפ״ ...ןאטעג עילוה א סנטצעל

 .״טדערעגפא זיא טנאװעגטעב טקילפעצ ןוא ןביוש

 טאה ןױמד ןײז ןיא .ןרערט טלעטשעג ךיז ןבאה ןגיוא סנאדראג לכימ ןיא
 ,ײז י.יב זיא רע ןוא .סיראב ןוז ןײז ןופ םינפ םאד טצילבעגפיוא עגר א ףיוא
 רעטלא רעד ...ענייז זיא הנומא רעייז ,ןדיי ןגאלש ןוא ןקינללפ סאװ ,יד ייב

 .ןוז ןטדמשעג ןללז דצ האנש עפראש ,עכעלטנירג א טליפרעד טאה
 ןוא וצ דיז טקוק — דליכלימ רעד רעטללװ טהנעט — ראצ רעד ןוא —
 ײטש״ ןבירשעג לאמ א טאה ריא סאװ ,דיל סאד ,לכימ ׳ר ,טקנעדעג ריא .טגייװש
 ,ןשרעדנארעביא דיז ןלעװ ןדלי זא ,טגאזעג ריא טאה טראד ,״קלאפ ןײמ ,ףיוא
 ,טוג ןללז ײז טעװ ,םיגהנמ עטלא יד ןפראװקעװא ,רעדײלק עשישטללד ןאטנא
 טאה טציא ,ונ .קידלוש ןײלא ןדלי ךיז ןענעז ןקילגמוא עלא ןיא .טלעװ יד יװ
 רעדניק ערעײז טקישעג ,הצע רעייא טגלאפעג ןבאה ןדלי ךס א .לכימ ׳ר ,ריא
 .ךײלג ןטילל טימ ,רעדײלק עשישטייד ןאטעגנא ןײלא ךיז ,ןלוש עקשלוג יד ןיא
 ׳ר ,טזילרגעג טאה ריא זא ,סיוא טזײװ ? ןפלאהעג ץלא םאד טאה סאװ ןוא

 ?לכימ

 טגאז דלי רעטושפ רעד טא ...״לכימ ׳ר ,טזיירגעג טאה ריא ,סיוא טזײװ״
 ןעװעג זיא סאװ ,״קלאפ ןללמ ,ףיוא ײטש״ דיל ןללז ןיא .רעטרעװ עבראה םיא
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 עקאט ,ןאדראג לכימ ,רע טאה ,ןסאמסקלאפ עשידײ יד ײב רעלופאפ קראטש
 ־סקלאפ עשידיי יד ןריזלעפארײא ןופ םארגארפ סאד טלעטשעגפיוא .ןבירשעג יוזא
 ךס א .הלפשה רעד ןופ טסעפינאמ רעטמארגעג רעד ןראװעג זיא דיל סאד .ןסאמ
 ,״קלאפ ןײמ ,ףיוא ײטש״ דיל םענופ רעגײטש ןפיוא ןבאה םיליכשמ ערעדנא

 .םיריש ערעײז ןבירשעג
 ראנ טשינ ןוא .טזײרגעג רע טאה יאדװא ...״לכימ ׳ר ,טזײרגעג טאה ריא״
 טביולגעג ליפ וצ ןבאה ײז סאװ ,םעד טימ טזײרגעג ןבאה םיליכשמ עלא .רע
 יד .םולח א ןעװעג זיא גנידצלא .ןעמראפער סנטײװצ םעד רעדנאסקעלא ןיא
 רעד ראפ .הלכשה רעד ןופ םולח רעד ןעװעג זיא גנוקיטכעראבכײלג עשידיי
 ןײז וצ בירקמ ןעװעג טײרג םיליכשמ יד ןענעז גנוקיטכעראבכײלג רעקיזאד
 ,ןושל סאד״ ,ךארפשסקלאפ עשידלי יד וליפא .ןטײקיטראנגײא עשידלי ךם א
 רעקיזאד רעד סאװ ,קידלוש זיא רעװ אט .״טשינ טײטשראפ רענײק סאװ

 ? זאלבנפײז א יװ ,טצאלפעג טאה םולח

 סע ,טלעג סאד טלײצעגרעביא לאמ א ךאנ טאה דליכלימ רעטלא רעד
 ,גאט ןטוג א״ טימ ןוא דלימ טימ ןאק יד ןעמוגעג ,לכיט ןיא טפינקעגנייא

 .ןעגנאגעגקעװא ״לכימ ׳ר

 ןגיוא עאלב ענײז ןיא .טכארטראפ ןענאטשעג ןאדראג לכימ זיא גנאל
 .רעיורט ןפארט ײװצ טלגיפשעג ךיז ןבאה

 ןאטעגפיוא הלכשה יד טאה — טכארטעג רע טאה — ןגעװטסעד ןופ
 טרעדורעצ ןוא טרעדורעגפיוא טאה יז סאװ .ןײלא סאד ןיוש .ןכאז עסיורג
 ־געג טאה ןבעל עשידלי סאד ןכלעװ ןיא ,רעוױלג ןטלא רעטרעדנוחראי םעד
 ןסירעגפיוא ךאד הלכשה יד טאה װו ץעגרע .וטפיוא רעסיורג א זיא ,טרעוױל
 ,״רעטכאט רעשילמיה״ רעד ,הלכשה רעד ןופ טכיל םאד .אטעג עקיטסללג סאד

 יד .גראטעל ןטלא־תורוד א ןופ קלאפ םענופ ןטכיש עםיורג טקעװעגפיוא טאה
 טשינ ,תמא .ןטכורפ ןבעגעג ןבאה ,טײזראפ ןבאה םיליכשמ יד סאװ ,ךעלדנרעק
 ךס א רעבא ,טלאװעג ןבאה םיליכשמ יד יװ ,יוזא ןעװעג ןעגעז תוריפ עלא

 .טקיטײצעג טראפ םיוב רעד טאה ןטכורפ עקיטללצ ןוא עסיז

 עצנאג א .הלכשה רעד ראפ ןטסנידראפ ךס א טאה ,ןאדראג לכימ ,ןײלא רע
 ײטש״ .ךארפשסקלאפ רעד ןיא ןבירשעג רע טאה רעדיל עשיטאמארגארפ ײר
 ןענעז רעדיל עקיזאד יד ןוא .ערעדנא ןוא ״גנודליב יד״ ,״קלאפ ןיימ ,ףיוא
 רע טאה ,״טג רעד״ יװ ,דיל אזא ןיא .טקריװעג ןבאה ןוא קלאפ ןיא ןללרא
 ןיא ןוא ,ןבעל־עילימאפ ןשידלי ןופ רעגײטש ןשיקנערפטלא םעד ןופ טכאלעגפא
 ןוא הצע ןללז ןרעה לאז יז ,ןטארעג ריא רע טאה ,״האל ןידנללרפ רעד וצ״ דיל
 טשינ .ןבעל ןיא רעטײלגאב א ךיז ןביולקסיוא םללב העד ענעגײא ןא ןבאה
 טא .םיכסמ טשינ זיא ץראה עגעגײא סאד ביוא ,ןליװ עמאמ־עטאט יװ ,ןאט
 ןפיוא טכאמעג ךעלקילגמוא לדײמ ןײא טשינ ןבאה םיכודיש־סוחי ןוא־טלעג יד
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 ,העד ןײז וצ טרעהעגוצ עקאט דיז טאה האל ןידני״ירפ ןײז ןוא .ןבעל ןצנאג

 טריפעגםיוא יז טאה ,ןרעטלע ״עשיטאנאפ״ עריא טימ ףמאק ןגנאל א ךאנ ןוא
 .סריא

 ןײש א .ןירעליש עגעזעװעג ןי״יז ןאדראג לכימ טגאמרעד טפאשביל טימ
 ...לדײמ קיטומ א רקיע רעד ןוא ,לדײמ גולק ןוא

 רעד ןגעװ דיל שירעפיטש ןייז ןעגנוזעג סאד רע טאה םיאנה עריא ףיוא
 הקשמ ךרוד ,ןעמוגעג ןעמאמ יד עטאט רעד טאה הקשמ ךרוד״ זא ,הקשמ

 ...״ןעמוקעג טלעװ רעד ףיוא דיא ןיב

 ןירעליש ענעזעװעג ןי״יז םיא טאה ,הנותח רעד דאנ ךאנ טי״יצ עגנאל א
 .ןטאט םענעגי״יא ןראפ יװ ,תודוס עריא עלא טיורטראפ םיא ,וױרב ןבירשעג

 ,שיזיוצנארפ ןוא שיסור ,שטי״יד טנרעלעג םיא י״יב ןבאה םאװ ,םידימלה עלא

 יז זיא וװ .האל ,יז ןעמעלא ןוס רעמ ראנ .ןצראה ןיא ןקאבעגני״יא םיא ןעגעז
 ...טרעהעג טשינראג ריא ןופ רע טאה גנאל ,גנאל ןיוש ? טציא

 ,ןטלאטשעג עלא יד ןױמד ןיא ןעזרעד ןוא ןגיוא יד טכאמראפ טאה רע

 יד .ןבעל ןי״יז ןופ דשמ ןיא טריפעגפיונוצ ײז טימ םיא טאה לרוג רעד סאװ
 רע ןעװ ,ןראי ענעי ןיא ןאיסנאפ ןיא ןעװעג םיא י״יב ןענעז סאװ ,ןטסיזאנמיג
 רעדניק יד .טפעשעג ןקידעגאלק ןקיזאד םעד ןופ הסנרפ ןעיצ טוװרפעג טאה
 םעד ,ליכשמ םעד רעגאװש ןײז ,טלענקעג טאה רע עכלעװ טימ ,ןיקסדארב ןופ
 רעטשרע ןי״יז ןיא דיז טגאמרעד רע .ןאדראג .ל.י טעאפ ןשלערבעה ןסיורג
 עטײװצ ןי״יז .ןבראטשעגפא ירפ זיא סאװ ,ןבײל הדוהי ןופ רעטסעװש רעד יורפ
 ,ןטלאטשעג עלא ,עלא — טלעװ רענעי ףיוא דיוא ויוש זיא םאװ ,םירמ ,יורפ

 יוזא ךאד ןוא ,םיא ןופ טי״יװ טעה־טעה ןיוש ןענעז םאװ ,ןעזעג טציא רע טאה
 .טנעאג

 טימ לדנעפ סאד זא ,ןעזרעד .למירד ןי״יז ןופ טפאכעגפיוא דיז טאה רע
 טינעג ץנאג טאה רע .ןכאקפיוא סע לאז ןעמ טראװ ןוא טײטש דלימ רעד
 ־פיורא טאה רע .רעי״יפ טכאמעג ןוא רעסעמקאה ןטימ ךעלדנעפש טקאהעגגא
 ,םירמ ,יז זא ,טליפעג לאמ א דאנ ןוא ,דיק רעד ףיוא דלימ יד טלעטשעג

 טוג קירעביא טשינ ריא טימ טאה רע שטאכ ,רעטלע רעד ףיוא םיא טלעפ
 תונעט עריא .״דראב יד״ דיל ןי״יז טכאמעג סאד רע טאה ריא ףיוא .טבעלעג
 ןםעגראפ סאװ ,ןאדראג .ל.י יװ ,ןשטנעמ עניוזא טימ דיז טרבח רע סאװ ,םיא וצ
 לאז רע זא ,ןגיוװאב םיא ןבאה ,דרעב יד פארא דיז ןעמענ ןוא טײקשידלי ןיא

 .דיל עקיזאד סאד ןבי״ירשגא

 ־ני״ירא ,לפעט שפיה א ןםאגעגנא דיז טאה רע .ןטאזעגפיוא טאה דלימ יד
 ,רעקירעיורט רעד וצ ריז ןעמוגעג ןוא למעז ענעקאבעג־טלא ײװצ טקארבעג

 עני״יז ןקוקכרוד טצעזעגקעווא דיז רע טאה ךאנרעד .ןסע ןופ הדובע רעמאזנייא
 עני״יז ןיא ןביולג טימ לופ ןבירשעג לאמ א טאה רע םאװ ,רעדיל יד .םיבתפ
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 רעד ןופ רעדיל־םארגארפ ןוא םײבר עשידיסח יד ףיוא םעריטאס .ןלאעדיא
 א גנוטכיד ןײז ןיא ןםירעגני״ירא ךיוא ךיז טאה טי״יצ וצ טי״יצ ןופ .הלכשה
 יװ ,דיל אזא טלדנחעגסיורא ךיז טאה טי״יצ וצ טי״יצ ןופ ,ןאט רעשירעפיטש
 ןוא ,דילסקלאפ א ןראװעג גנאל ןופ ןיוש זיא דיל עקיזאד סאד .״הקשמ יד״
 ־רבחמ רעד זיא ,ןאדראג לכימ ,רע זא ,וליפא טשינ ןסייוו ,םע ןעגניז סאוו ,יד

* * * 

 קנאדעג ןפיוא ןעמוקעג לאמ א ךאנ םיא זיא ,םיבתכ עני״יז קידגרעטעלב
 טזי״יװ ,טא,ר ריא״ :ןאטעג גאז א ירפ רעד ןיא םיא טאה ״דלי רעד םאװ ,סאד
 טרעבקעעג םיא ןבאה רעטרעװ עכעלטע עקיזאד יד .״לכימ ׳ר ,טזי״ירגעג ,סיוא
 ן־ז ובעגסיורא לאמ א ךאנ טעוו רע זא ,ןסאלשאב טאה רע ןוא חומ ןיא
 ןעגנוקרעמאב טימ ראנ ,לאמ א סאװ ,רעדיל ענעגײא יד עקאט ,רעדיל לכיב
 ׳ײז זיא ,טרעדנעעג ךיז ןבאה ןטי״יצ יד יװ ,ןזי״יװנא ןלעװ סאװ ,דיל ןדעי וצ
 ־סגנוקיטכעראבכי״ילג רעד זא ,ןקיטעטשאב טײהרעליטש ןלעוו ,ןעגגוקרעמאב יד
 טאיד ראצ רעד זא ,זאלבנפײז א יװ ,ןדאװעג ןענורעצ זיא םיליכשמ יד ןופיםולח
 ,סאג רעד ףיוא טנוה א ןביוילג רעדנע ןיוש געמ ןעמ ןוא ,דנאש וצ טכאמעג ײז

 ...מילשומ יד ןופ תוחטבה יד רעדײא
 יד טא ןופ ןעי״ירפאב טנאקעג טשינ ךיז ןאדראג לכימ טא,ד גאט ןצנאג א
 ןצנאג ןיא טעמכ טאה רע ןוא ןצנאג ןיא טליפעגסיוא םיא ןבאה ײז .תובשחמ עלא
 טכאנראפ רעד ןעװ טשרע .ןקז רעמאזנײא ,רעטנלע ןא זיא רעי זא ,ןסעגראפ
 טנלע ןי״יז טלוב טריפשרעד רע טאה ,רעמיצ ןיא ןעלקנוט וצ ןביוהעגנא טאח

 .טײקנזאלראפ ןוא
 יצ טי״יצ ןופ טלעטשעגפא ךיז ,רעמיצ ןרעביא טײרדעגמורא ךיז טאה רע
 ןשעל ײז יװ ,רעלעקנוט ךעלעמאפ ןרעװ ןכאז יד יװ ,טקוקעגוצ ךיז ןוא טײצ
 יד ףיוא רעדליב יד ךאנרעד ,דאמאק רעד ךאנרעד ,עפאש יד םדוק .סיוא ךיז

 .טנעװ
 לכימ .טקיטכילעג טאה סאוו ,לגיפשטנאװ רעד ןבילבעג ךאנ זיא ףוס םוצ

 .טקוקעגני״ירא ןוא לגיפש םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןאדראג
 עציילפ רעטרעקיוהעגני״יא סאווטע רעד טימ טלאטשעג עכיוה יד זיא רעוו

 ?לגיפש ןיא טראד
 ׳לײעב סי״יוו ,ןיילק א ןוא ןגיוא עאלב ,עסיורג טאה טלאטשעג יד ...

 ןא ראג רשפא יצ ,ןאדראג לכימ ,רע זיא׳ס .דנאלב יןעװעג לאמ א זיא סאװ
 ׳רעד טא זםיא וצ ןרעטנעגרעד ןיא טשרע ךיז טלאה סאװ ,רעגיוזא ז רעדעדגא

 •ןעמיק טעװ רע ןוא ,ךאװ א ךאנ ,גאט א ךאנ ? ןעמוק טשרע ףראד סאװ

 רעקיזאד רעד ןיא :קידרעװקרעמ ,ןוא טיוט ןגעװ טכארטעג טאה ןאדראג לכימ
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 םוש ןײק טליפעג טשיג טאה רע .ןאטעגפא םיא ןופ דחפ רעד ךיז טאה עגר
 טכייל ןראװעג םיא זיא׳ס ,טרעקראפ .״ןגיוא טנזיוט יד טימ ךאלמ״ ןראפ ארומ

 .ףוס םעד ןגעװ קידבטכארט ,המשנ רעד ףיוא טוג ענדאמ ןוא

 ןײז ןרימאלקעד ןעמונעג קלור ןוא ליטש ןוא לגיפש ןראפ ןענאטשעג זיא רע
 :״טײצסנבעל ןײמ״ דיל

 ,סיורא ךיא ןיב בײל סרעטומ ןי.ימ ןופ

 ,ןײװעג סיורג טימ ײרשעג םיורג טימ

 ,זיוה קיבײא ןײמ ,דרע ןיא טציא רעבא
 .ןײג קיור ןוא ליטש ץגאג ךיא ליװ

 ריט ןפא ןא ךרוד יװ יוזא
 ,בוטש ןגנע ןופ םאג ןיא םיורא

 רימ ךיא ײג קלור ץנאג יוזא
 .בורג ןיא ןיירא ,טעב ןופ פארא

 ,קעװא ןבעל ץרוק ןללמ זיא דלאב טא

 ,העש עטצעל יד ןא טמוק דלאב טא

 ,קע רעד ןיוש ןוא ביוהנא רעד גנאל טשינ

 .אטשינ דלאב ןוא ןעװעג טשרע טא

 סאװ ,לדרעב ןסייװ ןטימ ,ןגיוא עאלב יד טימ טלאטשעג עכיוה יד ןוא
 — טרעטםילפעג טאה ,לגיפש ןיא טלאטשעג יד ,דנאלב ןעװעג לאמ א זיא

 ־.דיל ןייז ןופ ףום םעד — טרעהעג שוריפב םע טאה ןאדראג לכימ

 ,ןעמװושראפ ןענעז ןראי ןענאילימ

 ,ןעװעג טלעװ רעד ףיוא ןיב ךיא רעדײא

 ,ןעמוקנא ןלעװ ןראי ןענאילימ
 ,ןעז טשיג טלעװ יד רעמ לעװ ךיא ןוא

 ,ץירפש א םי ןופ לאמ א טוט םע

 ,ןללשנענוז ןגעק רעסאװ ןפארט א
 ,ץילב א יװ יוזא ,דניװשעג טלאפ ןוא

 .ןײרא םי ןיא פארא קירוצ

 ,טללצסנבעל עצרוק ןללמ זיא יוזא

 ,קילגסנעבעל דנצנעלג ןי.ימ זיא יוזא
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 ,טײקיבײא ןופ סױרא םעצולפ ראג טײג סע

 .קירוצ דניװשעג טײקיבײא ןיא טלאפ ןוא

 טאה םאװ ,טלאטשעג יד .ןינרא לגיפש ןיא ןבילקראפ ךיז ןבאה סנטאש
 ־נא ךיז טאה ,ןימאמ־יגא ןשימסאק־שיריל ריא טמעטאעגסיורא ךעלרעדנוװ יוזא

 .ןראװעג טשינ זיא יז ןוא ךעלעמאפ ,ךעלעמאפ .ןשעלוצםיוא ןביוהעג
 ענעגיובעגנינא םאװטע ,עכיוה יד ןענאטשעג זיולב זיא רעמיצ ןטימ ןיא
 סנפארט ײװצ ןעװעג ןענעז ןגיוא עאלב עני״יז ןוא ןאדראג לכימ ןופ רוגיפ

 ...רעיורט
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 יקסיו^שראװ שטיװאקראמ קראמ

 ײנש רעד .טקוקעגסיורא ןוא רעטצנעפ םײב ןענאטשעג זיא םכילע־םולש
 סנרעטמאל־םאג יד .ןרעהוצפיוא העדב יליפא טאהעג טשינ ,ןלאפעג ץלא ךאנ זיא
 ןגעקטגא םערא ןוא סאלב ןעװעג זיא טכיל רעײז רעבא ,טנערבעג ןיוש ןבאה
 ןוא טײרב טגײלעצ דיז טאה סאװ ײנש ןופ טײקיטכיל רעקידגדנעלב רעד

 .ןסאג רעװעיק יד רעביא קידתובחר

 — דיא ןײמ ,סנרעטמאלזאג יד ,םיוא ײז ןעעז סעקילירסאק עתמא יװ״

 העגײב יד טימ רעקוױלירםאק — ןײלא דיז וצ טדערעג םכילע־םולש טאה
 ןענײמ — םיסחױמ עתמא יװ ,ץלאטש ,ןגיוצעגםיוא רעבא ,טכאנ יד יװ ,םערא
 טימ טלקניפ ,טרירעמעש סאװ ײנש ןקידנדנעלב שיריבג םעד ןענײשוצרעביא ײז

 .״ךעלטנעמיד ןענאילימ

 ןבאה סעקישטשאװזיא עטצלעפעגנא .סנטילש ןגיולפעג ןענעז ןסאג יד רעביא
 ,ךיז טריר ,ךעלעדרעפ ,איװ״ -.קשח ןבעגעגרעטנוא ײז ,דרעפ יד וצ טעקאיװעג

 ...״ןעיאטאק דיז ליװ ,דאד ריא טעז ,םלוע רעד .עגר עדעי דאש א ,סיפ יד טביוה

 ײז זא םיטאבעלאב ערעײז ןזיװאב ,קנוװ םעד ןענאטשראפ ןבאה דרעפ יד ןוא
 ךעלקעלג יד ןוא ןסאג עטײנשראפ יד רעביא ןגיוב ןסיוא לי״יפ ןגױלפעג ןענעז

 .ןעגנולקעג ןבאה רעזדלעה ערעײז ףיוא

 יװ ,סיוא טעז סע .האנה טימ עמאראנאפ יד טכארטאב טאה םכילע־םולש
 טײצ עדעי .ןבעל ןופ האנה ןבאה םאװ ,ןשטנעמ ןאראפ .עלהשעמ־ףושיכ א ןיא
 סאװ ,רעקװעלירסאק ענייז ,דעבענ ײז יװ טשינ .סנגיגעגראפ עריא דיז טאה
 םענײא ןיא ןבראטש ןוא ךעלטרעװכיילג ןגאז .ןראי לסיב רעײז פא ןרעטצניפ

 .רעגנוה ראפ גאט א לאמ ןביז רעדניק ןוא רעבי״יװ ערעײז טימ

 טשינ דיז רע טלאװ ,טגלאפעג םיא טלאװ רעטשרעביוא רעד ןעװ ײא
 ןטכירוצפיוא רשױ א ןעװעג טלאװ׳ס זא ,ןײטשראפ וצ םיא ןבעגעג ןוא טליופעג
 רע טלאװ — טאשעג ריד סע טלאװ םאװ״ .רעקװעלירסאק עני״יז לסיב א
 דיוא ןטלאװ טי_יל עכעלײרפ ןוא עמערא עקיזאד יד ןעװ — טהנעטעג םיא וצ
 ,ןעז וצ ןלעב א ןעװעג טלאװ ,ןײלא םכילע־םולש,רע ״? ןאטעג בעל א לאמ א
 סנײא דיז ןביג ,ײנש ןקידרעטגיװ ןרעביא דיז ןעיאטאק רעקװעלירסאק ענײז יװ
 ןופ האנה דליװ ןבאה ײז יװ .ןטילש ןופ לכש םעד ןײטשראפ וצ ןטײװצ םעד
 עטיוט טימ ןטלעש וצ םיא ,זיא רעגײטש רעײז יװ טשינ ןוא ,רעטניװ םעד

 .תוללק

 עכעלטע טריצאפשעגכרוד דיז ,רעטצגעפ סאד טזאלעגרעביא טאה םכילע־םולש
 :ןאטעג םורב א רעגײזטנאװ ןפיוא קידנעוט קוק א ןוא ,בוטש ןרעביא לאמ
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 .אטשיב ץלא ךאנ זיא לגיופגניז רעד ןוא סקעז ךאנ ןיוש —

 א םענײז טימ טנגעגאב ךיז םכילע־םולש טאה קירוצ געט עכעלטע טימ
 טלײצרעד רענעי םיא טאה ,ץנעי ןוא סאד ןגעװ קידנסעומש .טאקאװדא ןטנאקאב

 :לגיופגביז םעד ןגעװ

 ןטײװצ א טימ ןראפעג ךיא ןיב ,שטיװאניבאר עינאפ ,ריא טרעה טלמונא —
 וצ װאקליסאװ ןײק ,יקסװאשראװ שטיװאקראמ קראמ ןסיװעג א ,טאקאװדא
 ךעלדיל ןעגנוזעג געװ ןפיוא יקסװאשראװ רעקיזאד רעד רימ טאה .סעצארפ א
 ?ןגאז ךײא ךיא לאז סאװ — ךעלדיל ענעגײא ענײז עקאט — ןאגראשז ףיוא

 ךיא ןיפעג — .דכאלמ ענעגײא ןײז ךיוא ,ריא טרעה ,םינוגינ יד ןוא זדלאג
 .ןביולוצפא ײז רעטרעװ ןײק טשינ טושפ

 טרעהעג ןיוש םכילע־םולש טאה יקסװאשראװ שטיװאקראמ קראמ ןעמאנ םעד
 טאקאװדא רענעריוװשעג רעד זא ,טסוװעג ןעמ טאה װעיק ןיא .לאמ ןײא טשינ

 סע טפור ןעמ יװ ,קנערק עטפעלשראפ א ,גנױ רעכעלײרפ א זיא יקסװאשראװ
 טאה ץנעגילעטניא רעװעיק יד סאװ ,ךעלשעמרעק עלא ףיוא .עקװעלירסאק ןיא
 ־ראװ רעקיזאד רעד זא ראנ .ןאנביוא םעד ןעמוגראפ רע טאה ,טנדראעגנייא
 עקאט ײז ןוא ,קיזומ עבעגײא ײז וצ ןסאפראפ ,רעדיל ןבינרש לאז יקסװאש
 ןײז ןופ טשרע םכילע־םולש טסוװרעד ךיז טאה םעד ןופ — ןעגניז ןײלא

 .ןטנאקאב

 ןקיזאד םעד טימ סע ךיז ןעמ טנעקאב יוזא יװ ,עינאפ ,רימ עשז־טגאז —
 וצ טנװא ןײא ףיוא ןיירא םיא ןעמ טפאכ יוזא יװ ,טסײה סאד ? לגיופגניז

 ?בוטש ןיא ןעמכילע־םולש

 םעד ןעגנערב ןעמ טעװ טנװא קיטנוז א ןיא זא ,ןבילבעג זיא׳ס ןוא
 טסיראמוה רעסיורג רעד לאז ,אברדא .ןי״ירא בוטש ןיא ןעמכילע־םולש וצ לגיופגניז
 ךיז ןעײגעצ ןוא סיזרעקוצ ןענעז סאװ ,ךעלדיל סיקסװאשראװ ןופ ןבאה האנה

 .רבא ןדעי ןיא

 עכעלטע ןטעבראפ טאה םכילע־םולש .קיטנוז רעטדערעגפא רעד זיא טנייה
 סגעװ ןײא ראפ ןוא ןעגניז לגיופ ןקיזאד םעד ןרעה ךיוא ןלאז ײז ,דני״ירפ

 .ןבאה וצ האנה םאװ ןופ ןי״יז טעװ׳ס ביוא ,ןבאה האנה ךיוא

 ןענעז ענעטעבראפ עלא .ןעמוקפיונוצ ןביוהעגנא ךיז ןעמ טאה זייװקיצנײא
 ןיא .טכאלעג ןוא ןטאדקענא טלײצרעד ,טרעכיורעג ,שיט םורא ןסעזעג ןיוש
 קראמ ,ןתח רעד ,רע ראנ .םע טסײה ,ענאיפ יד ,הלכ יד טראװעג טאה לקניװ

 .ןעװעג טשינ ץלא ךאנ זיא ,יקסװאשראװ שטיװאקראמ

 ,טםעג יד טסײרטעג .רעגײז ןפיוא ןאטעג קוק א לאמ עלא טאה םכילע־םולש
 .ןעמוקוצנא ביוחמ רע זיא עגר עדעי א זא

 טאה שטיװאקראמ קראמ ןוא טרעיודעג טשינ ךס ןײק עקאט טאה טא ןוא
 זא ,ןעמכילע־םולש טגאזעגוצ טאה סאװ ,טאקאװדא ןטימ ןעמאזוצ ןזיװאב ךיז
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 .ןיירא בוטש ןיא לגיופגניז םעד ןעגנערב םיא טעװ רע
 ־צרוק טימ ,ןםקאװעג ןײלק ,קיצפופ רעבירא ןופ שטבעמ א ,יקסװאשראװ
 .ןקיטעפשראפ ןייז ראפ טקידלושטנא דיז טאה ,ןגיוא עקידנעלכײמש ,עקיטכיז

 ןעפעשטפא טשינ דיז ןעמ ןעק קיטנוז וליפא .ןטלאהראפ םיא טאה טנעילק א
 טדער סאװ ,ענעדיי א זיא טנעילק רעד זא ,טפלעה טאג זא ןוא .ןטנעילק יד ןופ
 אזא ןיא .ךײש טשינ דאד זיא ,ןרעהוצפיוא ןעװ ,טשינ טםײװ ןוא טדער ןוא
 טשינ ןקיטעפשראפ דיז לאז ,יקםװאשראװ ,רע זא ,ןפערט וליפא דיז ןאק לאפ
 טשינ םאװ ראפ ןוא ײרד ןוא ײװצ ףיוא עקאט ראנ ,העש ןײא ףיוא ראנ

 .ףניפ עצבאג ףיוא

 טוג ,עגײלק עקיזאד סאד .קיצראה ןוא דיוה טכאלעג טא.ד יקסװאשראװ
 ןדעי א טימ שימייה ןוא טוג ןראװעג לאמ א טימ זיא ,לשטנעמ עטקאפעג

 .םענײא

 ־נאלג יד טימ לקער ענעגארטעגפא סאד :טכארטאב םיא טא.ר םכילע־םולש
 ,ןטאקאװדא ענעי ןופ טשינ זיא רע זא ,טגאזעג תודע ןבאה סנגיובנלע עקיצ

 טײלעמערא ,טרעקראפ .ןטנעילק ערעײז ןופ ןםאפ ןסײר וצ ןעײטשראפ םאװ
 טײטשראפ .רערעײז טרעװ רע ןוא ,טאקאװדא ןימ ןקיזאד םעד ןיוש ןקעמשרעד
 רעטנוא דעלםיב וצ ןבראטש ןוא הסנרפ ןטלעז ןבאה ןטאקאװדא עכלעזא זא ,ךיז

 .טײטש קוםפ ןיא ױו ,רעגנוה ראפ

 טאה םענײא ןדעי .רעכעה דאנ טכאלעג ןוא דיוה טדערעג טאה יקםװאשראװ
 עדױ־ימ ןופ ראנ ,טנײה ןופ טשינ שטנעמ ןקיזאד םעד ןעק ןעמ זא ,טכאדעג ךיז

 .ראי לפיװ

 טשינ סאװ ראפ ןוא ײרד ןוא ײװצ ףיוא עקאט ראנ ,העש ןײא ףיוא ראנ
 :ןושל טימ סיורא ףפית ןוא טמעשעג טשינ דיז רע טלאװ ,סאבעלאב רעד ןעװעג

 ,ךעלדיל טכאמ ריא זא ,טגאז ןעמ — טגאזעג רע טלאװ — יקסװאשראװ עינאפ״

 יד טא ןרעה טשינ רימ ןלאז יאמלה זיא .ךעלדיל לאמ ןײא ןיוש סאד ןענעז
 ,גי״יװש א ןכאמ רע זומ ,סאבעלאב רעד רעבא זיא רע יװ יוזא ״ז ךעלדיל עקיזאד

 ןוא ײט טימ טסעג יד ןי״יז דבכמ ןעז לכ םדוק .טײקירעגי״ינ יד ןטלא.דני_יא
 .ריטפמ טימ לגיופגניז םעד ןײז דבכמ רעטעפש טשרע ןוא ,עינעראװ

 ,אברדא — ןעגניז .ןטעב ךס ןײק טזאלעג טשינ ךיז טא.ד יקסװאשראװ

 רעד טא ,םכילע־םולש ךיז טניפעג םלוע ןשיװצ זא ,טרפב זטשינ סאװ ראפ
 ,ןזייװאב וצ חוכב ןעװעג זיא סאװ ,רעכאמ־ףושיכ רעד ,רעקיצנײא ןוא רעסיורג

 .ןכאלעצ דיז לאז הרוחש־הרמ עשידײ עצנאג יד זא
 טאה רעגניפ יד טימ .ןאיפעטראפ ןבענ טצעזעגקעװא דיז טאה יקסװאשראװ

 .ןעגניז ןעמונעג ןוא ןשיװאלק יד רעביא ןעשזדנאלב וצ ןביוהעגנא רע

 סאװ ,לבי״יװ םעד ןופ דיל םאד ןעגנוזעג רע טאה ביוהנא עמאס םוצ
 ,םירחוס־ןייװ ןופ .רעדניק דעלציפ ײװצ טימ טזאלעגרעביא יז טאה ןאמ רעד
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 רעדנא ןא טאה רע״ זא ,טסװורעד דיז יז טאה ,ןעמוקעג ןטאט םוצ ןעגעז סאװ
 .״טסיװראפ ןראי עגנױ יד ריא ןוא ,ןעמונעג בייװ

 יוזא טא .קידתמא ןוא טושפ רעטרעװ יד .ןוגינ רעד קירעיורט ןוא ליטש
 ,קילגמוא םעד וצ טרירעגוצ ךיז טלאװ׳ס ןעװ ,ןעגנוזעג ןײלא קלאפ סאד טלאװ

 .הנוגע עטסיװ יד ןפארטעג טאה סאװ

 ,ןעניפעג טשינ דניצא טרא ןײק ךיז ןאק ךיא

 — טרעטשראפ ןבעל ןיימ רימ וטסאה יוזא

 ,ןעניפש םעדעפ עטיור ךיז ךיא םעג

 .דרע יד יװ יוזא ,ץראװש ײז ןרעװ

 טקוקעג טאה רע .ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טרעהעגוצ ךיז טאה םכילע־םולש
 רימ סאװ ,ןאיפעטראפ רימ רעװ ראנ .ןאיפעטראפ רעד טײטש׳ס וװ ,לקניװ ןיא
 םוצ וצ ךיז טקוק ןוא טציז הנוגע יד װו ,עבזירפ יד ראג זיא טראד ? יקםװאשראװ

 .״ןח אלמ ,ןעגנורפשעג ,ןעגנוזעג ,ןםעגעג לדנרעק א ךיז טאה סאװ״ ,עלעגײפ

 ,טרעטםיגיגאב ןעװעג ןענעז עלא היל םאד טקידנעראפ טאה יקסװאשראװ

 זיא רע .סע טסייה ,םכילע־םולש ,ןײלא םאבעלאב רעד ןעמעלא ןופ רעמ ןוא
 ;ןשוק טפאכעגמורא םיא ןוא ןיקסװאשראװ וצ ןפאלעגוצ

 רעי״יא זיא םאד זא ,יקסװאשראװ עינאפ ,טסוװעג טשינ טלאװ ךיא ןעװ —
 ןוא .טרעהעג לאמ א ןיוש םע באה ךיא זא ,ןרעװש טגאקעג ךיא טלאװ ,דיל
 ןופ ןײמ ךיא .ןפערט טעװ ריא יצ רוסא ?ריא טנײמ ,רעגײטש א ,ןעמעװ ןופ

 .ןעמאמ רענעגײא ןי.ימ

 זיא סאד .טכערעג זיא םכילע־םולש ,ןעװעג םיפסמ ןבאה עדנזעװנא עלא
 זיא רעטכיד רעתמא ןא ראנ .חסונ־דילסקלאפ רעשידלי •חסונ־דילםקלאפ רעתמא

 .םעדאפ םעד ןעניפש רעטי_יװ ןוא ןפאטוצנא ,ןעניפעג וצ חוכב םיא

 םיחבש עלא יד .דניק א יװ ,קיצראה ןוא ךיוה טכאלעג טאה יקסװאשראװ
 .ןאטעג האנה קראטש םיא ןבאה

 ןשיװאלק יד רעביא ןאטעג עשזדגאלב א רעדיװ ןבאה רעגגיפ סיקסװאשראװ
 טאה סאװ ,רוחב םענופ דיל סאד ןעגנוזעג רע טאה לאמ סאד .ןאיפעטראפ ןופ
 עקוױרטסימכאר ןופ רעטםעװש ײװצ יד ןופ עכלעװ ,ןסילשטנא טנאקעג טשינ ךיז
 ,תולעמ ערעדנא טאה ,רעטםעװש יד ןופ ענײא ,הרש .הלכ א ראפ ןעמענ וצ

 ריא טםײװ ןאמ־הרבח אזא ןופ ףוס םעד .ערעדנא רעדיװ ,עטײװצ יד ,הקבר ןוא
 .רוחב רעטלא ןא ןבילבעג זיא רע :ךאד

 ןעזעג טשינ ןוא לקניװ ןיא ןאטעג קוק א םכילע־םולש טאה לאמ א רעדיװ
 םעד ןוא עקוױרטסימכאר ןופ ךעלרעטסעװש ײװצ יד ראנ ,יקסװאשראװ ןײק

 .לזמילש םעד ,רוחם
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 רעגנאמ קיציא

 רוחב םעד ףיוא -־ ןפורעגנא ךיז םכילע־םולש טאה — םיא ףיוא הוצמ א —
 ־קירוצ ראנ יטראװעג רע טאה סאװ ףיוא ,ץלאהקיפ ןב הטוש אזא .ךיא ןײמ
 ןעװ — ןײלא ריא ןוא ,טרא ןי״יז ףיוא ךיא ?קידלוש רע זיא סאװ ,טסעומשעג
 אמתסמ רימ ןטלאװ -־ ןרעייפ ײװצ עכלעזא ןשיװצ ןענאטשעג ןטלאװ רימ

 .ןרעבשיקעל עתמא יװ ,ןעזעגסיוא ךיוא
 :טגאזעג םיא רע טאה ,ןשטיװאקראמ קראמ וצ קידנעײגוצ ןוא

 .יקסװאשראװ עינאפ ,טאקאװדא רענעריוװשעג א טנעז ריא זא ,טגאז׳מ —

 רענעריוװשעג א טנעז ריא זא ,די״יא גאז רעבא ךיא .תמא סאד זיא אמתסמ
 .ןײלא ךיז ראפ ךעלדיל ערעייא טלאה ריא סאװ ,דאש א זיא׳ם ןוא ,רעטכיד

 ןעגניז ײז קלאפ סאד לאז ןוא .ןקורדפא עקאט ןוא ןבײרשפיוא ײז ףראד ןעמ
 ךס ןײק קעװא טשינ טעװ׳ם זא ,חיטבמ ךי.יא ןיב ךיא .לארשי תוצופת לכב

 .רעדילסקלאפ עתמא עקאט ןרעװ ןלעװ רעדיל יד ןוא טי_יצ

 רע טאה — דום א ןגאזםיוא לעװ ךיא — :ןראװעג טיור זיא יקסװאשראװ
 טשינ ךאנ גאט ןקיטנייה םוצ זיב ךיא באה רעדיל יד — טמעשראפ טרעפטנעעג
 ,ןםעגראפ ןצנאג ןיא טעמפ באה ךיא ...לי_יװ ,לי_יװ ,ראפרעד טושפ ,ןבירשעגפיוא

 ...תױתוא עשידױ טימ טבי_ירש ןעמ יוזא יװ

 םכילע־םולש .טהגאדעג טשינ ראנ — :ןםירעגרעביא םיא טאה םכילע־םולש
 .ןבײרשראפ טעװ רע ןוא ןריטקיד טעװ ריא .ןעפ רעד ףיוא ליופ טשיג זיא

 .ןבאה האנה ןוא ןעגניז טעװ קלאפ סאד ןוא ,ןקורד טעװ רעקורד רעד
 .ןעמכילע־םולש טכער ןבעגעגוצ ןבאה עלא

 ןוא •רעדיל עכלעזא ןקורדפא טשינ לאז ןעמ ,הלװע עשוריפב א ,הלװע ןא
 טימ ןייז דבכמ לאז רע זא ,ןיקסװאשראװ ןטעבעג ןעמ טאה סגעװ ןײא ןיא

 .סעפע ךאנ

 ייברעד ןוא ,קיצראה ןוא סיז ןעגנוזעג .ןעגנוזעג רעדיװ טאה יקסװאשראװ
 רעד ןופ דיל סאד ןעמוקעג זיא סע .ןאיפעטראפ ןפיוא טײלגאב ןײלא ךיז
 .װ .א .װ .זא .א ״שטאבורט םעד םוחנת״ ןופ ״הרות־תחמש ןופ ,״עקניזומ״

 סקלאפ ןופ יװ ,רעדיל .עקירעיורט ןוא עכעלײרפ ,עטושפ ןוא עקיצראה רעדיל
 :רענעט יד טרעהרעד ךיז ןבאה ףוס םוצ ןוא .ןעגנוזעגפארא ליומ

 ,לרעינפ א טנערב קישטעפירפ ןפיוא

 ,סײה זיא בוטש ןיא ןוא

 ךעלרעדניק יד טימ טגרעל יבר רעד ןוא
 ...תיב־ףלא םעד

 רעכעה ךאנרעד ןוא ,ליטש םדוק .טפאכעגרעטנוא עלא ןבאה ןײרפער םעד
 :רעכעה ןוא
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 וטלאטשעג עטנעאנ

 ,ערעײט עשז־טקנעדעג ,ךעלרעדניק עשז־טגאז

 ...אד די-יא זייװ ךיא סאװ

 ,לרעייפ םאד ןעזעג ןוא ןגיוא עטכאמעגוצ טימ ןסעזעג זיא םכילע־םולש

 ,ןטגיװ עזײב טנזיוט םאװ ,לרעײפ סאד טא .קישטעפירפ ןפיוא טרעקאלפ סאװ

 טשינ ןוא ןשעלראפ טוװרפעג ןטײצ ענעדישראפ ןיא ןבאה ,ןשינעקישנא טנזיוט
 ,קידגדייל ,ןסאמםקלאפ עשידלי יד ןלעװ לרעי״יפ םעד ןופ ןייש םײב .טנאקעג

 ...זיב ...זיב ,ןעגניז ןוא ןביולג רעטײװ

 טדנעװעג ןעװעג ןענעז ןגיוא סנעמעלא .ןעגנוזעג רעטײװ טאה יקסװאשראװ
 .ןענאטשעג זיא ןאיפעטראפ רעד וװ ,לקניװ םענעי וצ ,םיא וצ

 רעטאלפ א ןבאה רעמיצ ןרעביא יװ ,ןעזעג טאה םכילע־םולש זיולב רעבא
 טאה פאק סיקםװאשראװ רעביא ןוא ,עװאפ רענעדלאג רעד ןופ לגילפ יד ןאטעג
 םעלבמע םעד ,עלעגיצ ןםייװײנש םענופ טלאטשעג יד טנכײצעגפא טלוב דיז

 הילסקלאפ םענופ
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 רעװאשװאב ףסװ

 רענרענײטש רעד טימ טלגנירעגמורא ,עדינבעג עםײװ יד טראד ,לטע ,טסעז —
 .עקנארק קיטםײג ראפ לאטיפש סאד זיא טראד ?רעיומ

 ןופ טעז יז .רעטײלגאב ריא וצ דיז טעילוט לדײמ־רעטעברא עגגױ סאד
 .טלעװ רעד ןופ עטרעדנוזעגפא ,עםײװ ענדאמ םאד ,זיוה סאד טנטײװ רעד

 ץענערג יד רעבירא ןענעז סאװ ,יד .ןשטנעמ ענעזעװעג יד ךיז ןעניפעג טראד
 ,עטדנעלבעג יד ,ןועגש םענופ רעדניק יד ןריטעגעװ טראד .ןיזמוא ןוא ןיז ןופ

 ןענעז ןעגיורק עטמולחעגסיוא יד סאװ ,יד ןוא ,עקיטסגנא יד ,עקידנרעביפ יד
 .טײקכעלקריװ א ןראװעג ײז ראפ

 םאד ,ןירעטײלגאב ןײז טכארטאב .ןײטש טבי.ילב רעטעברא רעגנױ רעד
 םאד זא .ארומ טאה יז זא ,טליפ רע .לדײמ־רעטעברא עקנאלש ,עקיראהצראװש

 .יז טקערש ,ךיז ןרעטנענרעד ײז ןכלעװ וצ ,זיוה עסײװ
 ךיד באה ךיא .תמא םעד םיוא גאז -־ רע טגערפ — ? לטע ,ארומ טםאה —
 טלאװעג טשינ רעבא טסאה וד .ריד ראפ טשינ זיא׳ם זא ,טגאזעג ריד ,טנראװעג

 .הטרח טסאה וד זא ,ךיא עז טציא ןוא .םײה רעד ןיא ןבי_ילב

 הטרח ראנ — לדײמ סאד טגאז — ,ירעה ,לםיב א עקאט ךיא באה ארומ —
 טגיפעג רע .טיזיװ םעד ןרעװאשװאב ןכאמ וצ טײרג ןיב ךיא .טשינ ךיא באה
 ךיז טרעמיק יצ ,טםייװ רעװ ןוא ,זיוה ״םענעי״ ןיא ראי עכעלטע ןיוש ךיז
 ןגעװ .רעטכיד־רעטעברא ןא ,רעטכיד רעזדנוא ךאד זיא רע .םיא ןגעװ רעצעמע

 .ףמאק םוצ טקיטומרעד רע■ טאה זדנוא .ןעגנוזעג רע טאה טיונ רעזדנוא

 .געװ םעד עזאפ ןעײטש סאװ ,רעמײב עקידגנילירפ יד ןיא טשיור טגיװ א

 דלעפ ןרעביא טעלירט לגיופ־ןכרעל א .געװ ןרעביא ןרעטאלפ ןבלאװש עגנױ
 .ןוז רעד וצ לגילפ עני״יז טגארט ןוא

 םוצ זיב זיא גנאג טוגימ ראפ א .ךאילש ןפיוא ןעײטש ןשטנעמ עגנױ ײװצ יד
 שיור ןיא ןרעה ײז ןוא .גנילירפ זיא ײז םורא .זיוה־םיעגושמ םענופ רעיוט
 לגיופ םעד ןופ ןרעלירט ןיא ןוא ןבלאװש יד ןופ רעטאלפ ןיא ,טניװ םענופ
 .רעװאשװאב ףסױ ,רעטכיד רעײז ,רעטכיד םעגופ דילגגילירפ סאד — ןוז רעד וצ

 ,עלעז רעגגױ ױ_ימ ןוס ןעמארטש ריא ףיוא טשיור

 ,עלעה יד ,ערעי_ינ יד ,טלעװ יד טסירג ןוא

 ,ןעגניז עפראה ןײמ לאז ןעגנאלק־םיבורכ טימ

 .ןעגנילק דילטםול ןיימ לאז ןעלדיפ טנזיוט יװ
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 ,ןבעל םעײנ א טצארפש רעדלעפ עלא ןופ

 ןטייז עלא ןופ דײרפ עפיט א טבעװש סע
 .ןטייװ רעד ןופ רענעט־רעביוצ טימ טפור ןוא

 ״סע טקעמש םיתיזה־רה םעד ןופ םימשב יװ
 סע טקעד רעײלש ןטבעװעג־טפול א טימ יװ

 ,רעי״ירפ ןוא טפגאז ךיז טגער ןוא .וצ גרעב יד

 .רעי״ינ א טלעװ א ןוא גנונעפאה רעיינ א וצ

 טםאה״ :ןגערפ ןטײװצ םייב ליװ רענײא .עטקיצטנא ןכראה ןוא ןעײטש ײז
 ןרעה ,טניװ םעד ןופ ןשיור ןיא .טשינ טגערפ ײז ןופ רענײק ראג ״?טרעהעג

 .ןרעה ןוא ןרעה דאנ ײז ךיז טליװ׳ס ןוא דעװאשװאב ןגנױ םענופ םיטש יד ײז
 ,ןײנ .רעקידנראצ ,רעקיטכעמ ,רעקיטסאה טרעװ טניװ םענופ ןשיור סאד

 יד ןרעה ײז .רעטכיד םענופ םיטש יד ראנ ,טנראצ סאװ ,טניװ רעד טשינ זיא׳ס
 ,גנולמאזראפ־רעטעברא ןא ףיוא קירוצ ןראי טימ יװ ,ראלק יוזא טקנופ םיטש

 :״טײהשטנעמ רעד סױנעג רעד״ :דילי ןי_יז טרימאלקעד טאה רעװאשװאב תעשב

 ,רעשרעה עצלאטש ,עמיטש ןײמ טרעה

 ,רעדימש־ןגיל ,רעבית־ןטלעװ

 ןרעװ ןלאז טרעטיצראפ ןוא
 .רעדילג עטקעדאב־ץלאמש ערעי_יא

 ,רעמיצ עבייר ,עםיורג יד ןיא

 ,ןשיק ענעדי_יז ,עכײװ יד ףיוא

 ןעקנורטאב ןי_יװ טציא טגיל ריא װו
 .ןסיז םעד ףאלש םעד טסינעג ןוא

 א טימ ןליפרעד ןירעטעברא עגנױ יד ןוא רעטעברא רעגנױ רעד :ענדאמ
 ןי_יז טנראצ ןוא טעמושז ײז םורא ןוא ײז ןיא אד זיא רעטכיד רעד זא לאמ
 רעד ראנ זיא ,לאטיפש םענעי ןיא ןראי טניז טגיל סאװ ,טראד רעד ןוא .דיל
 טעקנאלב ןטאש רעקיזאד רעד ןמז־לב ראנ .רעטביד ןופ ןטאש דענעכארבעג

 .ןסעגראפ טשינ םיא ןעמ ראט ,דרע רעד ףיוא דאנ

 טני_יה ןסאלשאב ןבאה ײז םאװ ,טוג זיא׳ם .ןסעגראפ טשינ ראט ןעמ ,ןײנ
 ,ךיז רע טקיטיונ רשפא .רעהא ןעמוקוצפארא ידב ,ןצונםיוא קיטנוז ןעי_ירפ םעד

 .טראװטםײרט א ןיא — רעדיל עגי_יז טימ טסײרטעג ײז טאה סאװ ,רעד טא

 א ןיא ,גנאזעג ןײז טימ טקיטומרעד ײז טאה סאװ ,רעד דיז טקיטיונ רשפא
 .טייז רעײז ןופ גנוקיטומרעד
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 רעגנאמ קיציא

 טעװ יז .קיטומ ,טײרג יז זיא טציא .םולח א ןופ יװ ,ףיוא ךיז טפאכ לטע
 .םנטאש יד ןזיוה׳ס וװ ,לעװש יד ןײגרעבירא ןוא ןײג

 ז םוק ,ירעה —
 ו םוק —

 ירפ רעד ןיא ןזיװאב ךיז טאה סאװ ,עלעראמכ סאד .ןײג ךיז ןזאל ײז
 .סטירד א ,ןעגנאגעגנגעקטנא םיא זיא סטײװצ א •ןסקאװ ןעמונעג טאה ,למיה ןפיוא

 וצ רעטנענ ןוא רעטנענ ,םענײא ןיא ןיוש טײג ןעמ .רבח ךיג ןרעװ ןדנובאגאװ
 .ןוז רעד

 זיא רע — לדײמ סאד טגאז — ירעה ,ןעשעג טנאקעג םאד טאה יוזא יװ —
 ...לאמ א טימ ןוא ,רעקיטסולספמאק ,רעקיטסולסנבעל ,רעטנוזעג אזא ןעװעג

 ,ןײטשראפ וצ ריא טיג — רעדיל ענײז טימ רעיונעג ךיז טנעקאב ןעמ זא —

 .םענייז ףוס ןשיגארט םעד טא ןפיירגאב וצ רעסעב ןא ןעמ טביוה — ירעה

 ןרעסעב א ןופ רעמיורט א ,קיטסולספמאק ,קידרעפאה ןעװעג זיא רע ,תמא
 ןײק ,ענעכילגעגסיוא ןײק ןעװעג טשינ טראפ זיא המשנ ןייז רעבא ,ןגראמ
 יז .ןטאש א יװ ,ןעגנאגעגכאנ רדסכ םיא זיא עילאכנאלעמ יד .עשינאמראה
 ,ןעגנאפעג םיא ,טנאה יד םיא ףיוא טגײלעג טאה יז זיב ,טירט ענייז ןטיהעג טאה

 הימת ףיוא ןיוש רשפא
 .ראלק רימ רעלקרעד .ירעה ,טסנײמ וד סאװ ,יונעג טשינ ײטשראפ ךיא —

 ןיא טליהעגנײא״ יװ ,דיל אזא ןרעװאשװאב ייב ,לשמל ,טנעײל ןעמ זא —
 טושפ ןעמ טרעװ — ״םובלא״ ןייז ןופ דיל עטשרע סאד זיא׳ס — ״עראמכ א
 רעײז ןגעװטםעד ןופ טגאז ןוא תורוש טכא ןופ דיל א זיא םע .טרעטישרעד

 :לטע ,וצ ךיז רעה .ךס א

 ,עראמכ א ןיא טליהעגנײא

 ,טײרב ןוא טייװ למיה רעד טגיל

 רעסאװ ןפארט קיצנײא ןײק ךאד
 .טײג ןקלאװ ןצראװש םעד ןופ

 ,למיה ןפיוא יװ ,ץראה ןיימ ףיוא

 ,רעװש ןוא סיורג ןקלאװ א טגיל

 — ןצאלפ טשיג ליװ ןקלאװ רעד ראנ

 .רערט קיצגײא ,קיצנײא ןײק טניר׳ס

 י ןגאז ריד ךיא לאז יװ — טײקרעװש יד ךיז טליפ דיל ןקיזאד םעד ןיא —
 ןײק טשינ רע טגנערב ,טצאלפ רע זא ,ןקלאװ אזא .ײלב ןופ טײקרעװש א

 .עפארטסאטאק א ,רעטיװעג א ראנ ,ןגער־גנילירפ ןקידהיחמ
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 םיוק טמעטא יז .בײל ןרעביא ךרוד ריא טײג רעטיצ א יװ טליפ לטע

 :סיורא

 .ךעלקערש —
 דימת דיל עקיזאד םאד יז טאה טציא זיב .ןגאז טשינראג יז ןאק רעמ
 ןוא עביל ריא יד טכוזעג דימת ךוב סרעװאשװאב ןיא טאה יז ,טרעפיהעגרעביא
 ־פיוא טכאמעג ףיורעד יז טאה רבח׳ ריא ןעװ ,טציא .רעדילפמאק עטנאקאב
 םאװ ראפ ,טײטשראפ ןוא טצאלפעג טאה ןקלאװ רעד זא ,יז טסײװ ,םאזקרעמ
 .םינפ קיליורג ןײז ןזיװאב ןוא ןיזמוא רעד ןעגגורפשעגסיורא זיא ןקלאװ םעד ןופ

 טמוקאב דיל סאד יװ ,לטע טליפ ,לאטיפש םוצ ךיז ןרעטנענרעד ײז רעמ סאװ
 .ןסעגראפ סע .דיל ןקיזאד םעד ןופ ןעי״ירפאב ךיז ליװ יז .ריא רעביא הטילש א
 ,עקיטכיל א ןײז ײז ליװ ,רעטכיד ןקנארק םעד ןכוזאב טײג יז ןעװ ,טציא דארג

 .עטרעטי״ילעג א

 טביוה ,גנומיטש ערעװש עקיזאד יד ןעיירשראם וצ ,ןבײרטראפ זצ ידכ ןוא
 :״קלאפ א וצ גנאזעג״ סרעװאשװאב ,לוק א ףיוא ,ךיוה ןרימאלקעד וצ ןא יז

 ,םערא ןוא טנלע יוזא טסיב וד סאװ ,קלאפ א ,ןגיוא ענייד ףיוא ביוה

 ,םורד ןוא ןופצ וצ ,ברעמ ןוא חרזמ וצ ןגיוא ענייד ףיוא ביוה

 ,תוריפ יד טעברא ןײד ןופ עז ןוא תו׳רצוא עטלמאזעג יד עז ןוא

 .תורוד ענעזעװעג רעירפ ןופ םוטכייר םענעבילבעג םעד עז ןוא

 ,ןפיש ענעדלאג יד םי ןפיוא עז ןוא ןגיוא עגי״יד ףיוא ביוה
 ,ןוױטאמאקאל יד ןופ ךיור םעד רעדלעװ עלעקנוט יד ןיא עז ןוא
 ,ןטייװ א טנגעג א ןופ דניװשעג ןעמוק ןוא ןבעװש ײז יװ עז ןוא

 .ןטייצ וצ תורוחס ןוא ןטקודארפ רעדנעל ערעדנא ןיא ןריפ ןוא

 ,ןקירבאפ עםיורג עטרעיומעג יד עז ןוא ןגיוא עני״יד ףיוא ביוה
 ,ןקירטש ןוא ןעײנ ןוא ןגעװ ןוא ןעלבוה ןוא ןגעז רעטעברא וװ

 ,ןצופ ןוא ןטעלג ןוא ןצינש ןוא ןקאט ןוא ןלייפ ןוא ןדימש ןוא

 .ןצו׳נ ןכעלשטגעמ םוצ םוטכי.יר םעד ןפאש ןוא עראװ יד ןפאש ןוא

 עראמכ יד יװ ,טליפ יז .ףארטס ךאנ ףארטס רעטייװ טרימאלקעד לטע
 .טנירעצ ,טשינ טרעװ ,פא טערט

 :ףארטס ןטצעל םי״יב ןיוש יז טלאה טא ןוא

 ,םירבק ערעטצניפ יד ןופ םיורא ײג ,קלאפ א ,ןגיוא עני_יד ףיוא ביוה

 ,םורד ןוא ןופצ ןוא ברעמ ןוא חרזמ וצ ןגיוא עני_יד ףיוא ביוה

 ,תוריפ יד טעברא ןייד ןופ םענ ןוא תורצוא עטנשריעג יד םענ ןוא

 .תורוד עקידײרפ יד ןיא ףאש קידנסינעג ןוא ,בעל קידנפאש ןוא
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 ר ע ג נ א מ ק י צ י א

 זיא טנײה .ןפא זיא רעיוט רעד .לאטיפש ןופ רעיוט םי״יב ײז ןענעז טא
 םעד טיה ןוא טײטש רעטכעװ א ראנ .עקנארק יד ןכוזאב ןעמ געמ טני״יה .קיטנוז
 ןשיװצ ץענערג יד טיה רע .ןאמ רעטיובעג טסעפ ,רעקיראילטימ א .גנאגנינרא

 ...ןיזמוא ןוא ןיז

 .גנאגניירא םײב לוטש א ףױא טציז סאװ ,רעטכעװ םי״יב סעפע טגערפ ירעה

 ןעלטע .ךיז ןיא ןײרא סעפע טעשטראװ רע .טשינ םיא טרעפטנע רעטכעװ רעד
 .״עיראלעצנאק״ טראװ סאד טרעהעגסיורא ןעלמרומ םעד ןופ טאה יז זא היז טכאד

 ןאק ןעמ יצ .ןרעװאשװאב ףיוא ךאנ ךיז ײז ןגערפ עיראלעצנאק רעד ןיא
 ,קראי־ױנ ןופ רעטעברא ןענעז ײז ? ךיז רע טניפעג וװ .ןדער םיא טימ .ןעז םיא

 .רעטכיד םעד ןכוזאב ןעמוקעג ןענעז ןוא

 טעבראפ ,טאלאכ ןסי.יװ א ןיא רעה רערעטלע ןא ,ראטקאד רענרושזיד רעד
 :ךיור םעד קידנזאלב ,ןסאלעג טדער ןוא סאריפאפ א ןא טדניצ רע .ןציז ײז

 ,טגאז ןעמ .ןעז םיא ןעמוק רעטעברא ךס א ז ןעז ריא טליװ ןרעװאשװאב —

 ףיוא טביירש רע .טנעײלעג טשינ םיא באה ךיא .רעטכיד רעטוג א זיא רע זא
 .דאש א ,דאש א זיא׳ס ...רעװאשװאב ,אי .שידױ

 טגערפ — ? ראטקאד ,ןרעװ טנוזעג ךאנ טעװ רע זא ,גנונעפאה א אד זיא —
 .טרעטיצ עריא םיטש יד ןוא ,לטע

 ,ארומ באה ךיא .טםײװ רעװ — ראטקאד רעד טרעפטנע — ,ןרעװ טנוזעג —

 טרעװ טא .דנאטשוצ רעד ץלא ךיז טרעגרעראפ ראי ראפ א טניז .טשינ זא
 טכארטאב ןילעש ,םיאנוש עניױ ראפ טלעװ עצנאג יד טלאה ,טצײרעצ ,דליװ רע
 ײז יװ ,רעמ ,ןײנ ,רייפסקעש ,עטעג זיא ןײלא רע .עלעקנעב־סופ ןי.יז ראפ רע

 ...סועטעמארפ ,סאזינאיד ,אללאפא — ןעמאזוצ י.ירד עלא

 ,ןעמאזוצ רע טכערב טא — ראטקאד רעד רעטײװ טלײצרעד — טא ןוא —
 א יװ ,םורא טכי.ילש .טראװ ןײק םיורא טשיג טדער רע .שילאכנאלעמ טרעװ
 ןענאמרעד סאװ ,ןגיוא עכלעזא טימ ןא רע טקוק ,םיא וצ ןעמ טדער .ןטאש
 טרעװ ,עיסערפעד ןוא עינאמ ןשיװצ .טנוה םענעגאלשעג א ןופ ןגיוא יד ךי.יא
 ןסערפ ,םיא ןצײרעצ ןדנאטשוצ עקיזאד יד .רעהא ןוא ןיהא טרעדױלשעג רע

 • ? ןטלאהסיוא ךאנ סאד טעװ רע גגאל יװ ,טסײװ רעװ ,ףיוא םיא

 ןופ ןעמוקעג לעיצעפס ןענעז רימ ? ראטקאד ,ןעז םיא ןעמ ןאק רשפא —
 .םעד בילוצ קיטנוז ןעי.ירפ א טרטפעג .קראי־ױנ

 .שילאכנאלעמ לאמ א רעדיװ רע זיא טנײה .ןטראג ןיא טציא טריצאפש רע —

 .ןעמוקאבסיורא טשינ טשינראג םיא ןופ טעװ ריא

 ףיוא זיולב .שטאכ סנטי.יװ רעד ןופ ןי_יז לאז .ןעז זיולב םיא ןליװ רימ —
 .עגר ןײא

 .ןײג רימאל — ראטקאד רעד טגאז — טוג —

 עקנארק .קראפ רעד ךיז טניפעג לאטיפש ןרעטניה .ןסיורד ןיא ײז ןענעז טא
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 ןעגעז םאװ ,קנעב יד ףיוא ןציז לײט א .םורא ןריצאפש ןטאלאכ־לאטיפש ןיא
 .םעקשזעטם יד ייב טלעטשעצ

 טלאטשעג עכיוה א טײטש לגרעב ןפיוא .לגרעב ןײלק א קראפ ןטימ ןיא
 טײטש רע .רעװאשװאב ףסװ זיא׳ם .לצימ סי.יװ א פאק ןפיוא .טאלאכ א ןיא

 .טגגערטשעגגא ןענעז ןגיוא עני״יז ,למיה םוצ פאק םעד ןםיירראפ

 רעד טא .ײז טנעקרעד רעװאשװאב .סטכער ןופ ךיז ןראש סעראמכ יד
 .לוװנמ רעד ,ראצ רעד זיא פאק ןפיוא ןיורק רעד טימ ןוא דראב רעד טימ

 סעמשטוק עטרעפמולעגמוא .דרעב עטרעביושעצ טימ ןקאזאק הנחמ א םיא רעטניה
 ,ךעלעמאפ ךיז טראש הנחמ יד .טנעה יד ןיא ןזיפש עקידארומ .פעק יד ףיוא

 .טדנעלב ,טלקניפ ,טכי.יל סאװ ,ןוז רעד וצ ,רעטנענ ,רעטנענ

 טרעװ למיה טײז רעטכער רעד ןופ הנחמ יד .ראפעג יד טעז רעװאשװאב
 ענייז ןוא רע טלמרומ — ״?ןי.יז טעװ סאװ״ .רעקידגעארד ,רעטכידעג ,רעםערג

 .סקניל ףיוא ךיז ןדנעװ ןגיוא

 רע .ןטלאטשעג ,ןײנ ...סנקלאװ הנחמ א ךיוא ךיז טראש טי_יז רעגעי ןופ
 .סעטנארט ןיא ןאטעגנא ,עטרעגאמעגסיוא ןטלאטשעג .ײז טנעקרעד ,יונעג ײז טעז

 הנחמ יד .ףיונוצ ךיז ןםילש ײז .רערעמ ,רערעמ ךיוא ןרעװ ײז .עםעװראב
 ףמאק ...ןוז יד ןעלקנוטראפ ןזאל טשינ טעװ יז ,רעטײװצ רעד ןגעקטנא טקור

 .ףמאק זיא

 תוגחמ ײװצ יד .טגנערטשעגנא זיא םינפ ןי_יז •ןי.יא ךיז טקוק רעװאשװאב
 סטכער ןופ הנחמ עצראװש יד ,רעטײװצ רעד וצ ענײא טנעאנ ןיוש ןענעז

 .ןםיוטשפיונוצ ךיז ײז ןלעװ טא טא ...ןוז יד טקעדראפ ןיוש טאה

 ןקיזאד םעד ןופ .רעװש טמעטא רעװאשװאב .רענוד א ...ץילב א ,ץילב א
 .עקידנלארטש א ,עטי_יגאב א ,עטיירפאב א םיורא ןוז יד טעװ ףמאק

 ־רעטנוא טשינ ךיז ראנ — רע טלמרומ — ,ןבעגרעטנוא טשינ ךיז ראנ״
 ...״ןבעג

 עני_יז .לגרעב ןפיוא קנאלש ןוא ךיוה טײטש רעװאשװאב .ךיז ןצײרק ןצילב
 ןרעטאלפ טא .עטמולתעגסיוא ןא ,ענעגיובעגסיוא ןא ,טלאטשעג א ןעעז ןגיוא
 רעטקנעבעגסיוא ...םערוטש זיא׳ם .ןצילב יד ןשיװצ טקיטכיל יז .ראה עריא
 טרימאלקעד יז ...טדער יז ...טגניז יז .ןטסיופ יד טלײב טלאטשעג יד .םערוטש

 :״ןאיצולאװער״ דיל ןײז

 ,ןגאט וצ ןא טביוה סע ןעװ ,ןוז יד יװ ,טעמאק רעצלאטש א ,םוק ךיא
 ,ןגארטעג רענוד ןופ ןוא ץילב ןופ רעטיװעג רעזײב א יװ ,םוק ךיא

 ,ןענאקלװו עטקעדאב־ןקלאװ ןופ עװאל עקיטולב א יװ ,םוק ךיא
 טקערשרעד ןוא טקעװ סאװ ,ןופצ ןופ םערוטש רעד יװ ,םוק ךיא
 .ןענאעקא
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 ןריובעג טפאשרעה ןופ רבדמ רעד ןיא ןיב ךיא לייװ ׳םוק ךיא
 ,ןראװעג
 ןיימ ןגיוצרעד ןוא טקעװעג רעשרעה יד ןבאה םע לינוו ,םוק ךיא

 •ןראצ

 טשיב ןבעל ןופ העירז יד ןאק טםורב עכעלשטנעמ יד לײװ ,םוק ךיא
 ,ןטיוט
 ןדימשראפ קיבײא ףיוא טײהײרפ יד טשינ ןאק ןעמ לייװ ,םוק דיא
 ...ןטײק ןיא

 .טפאגראפ טקוק ןוא טײטש לראפ־רעטעברא סאד

 .ךיז ןצײרק םיא רעביא ןצילב יד .טלכײמש רעװאשװאב

116 



 רעילאפארטסא עלעשרעה

 ,ןדײ םלוע ןא טלמאזעגפױנוצ ךיז טאה שזאבישזדעמ ןיא שדקה ןראפ
 ךיז זיא ץנעדיזער סלכורב ׳ר ןופ טײקמערא עצנאג יד .רעדניק ןוא רעבייוו
 סאװ ,רעילאפארטםא עלעשרעה ץל םעד דובכ ןבעגוצפא ידפ ,ןעמוקעגפיונוצ

 .שדקה ןיא ןבראטשעג טכאג ענעי זיא

 טצפיזעגפא טאה — ,אטשינ רעילאפארטסא עלעשרעה ןיוש זיא ,סע טםײה —
 סעפע זיא םיא טימ .דאש א ,דאש א — .ןגיוא עקידרעסאװ טימ דלי רעלעג א

 .דאש א ,דאש א .רעגנוה רעד רעגנירג .המשנ רעד יוא רעכעלעײרפ ןעװעג

 ,לדױ דעגאמ ןײלק א ןאטעג גערפ א טאה — ? טלעפעג םיא טאה םאװ —

 .דמערפ רעד ןופ סיוא טזי.יװ

 קילב ןטימ ןטםאמעגפא םיא ,רעגערפ םעד טקוקעגנא טאה דױ רעלעג רעד
 :ןאטעג עשטראװ א לוטיב טימ ןוא סיפ יד זיב פאק םענופ

 ז טשינ אד ריא טײטשראפ םאװ .רעטעפ ,טלעפעג םיא טאה הסנרפ —
 ־.ןעלםקא יד טימ ןגיוצעג טאה דמערפ רעד ןופ לדיי ענײלק סאד

 ןגעװטסעד ןופ ןוא ,הסנרפ ןײק טשינ דיוא ,ה״ב ,דיא באה טא ...הסנרפ —
 .טעז ריא יװ ,דיא בעל

 :ןגיוא יד טצאלגעגסיוא טאה רענעי

 לגײם יד ןופרעד ןיוש דאד ןדער סע ? טשינ עקאט טםײװ ריא ,סאװ -־
 .רעכעד יד ףיוא

 לגײפ יד ןלײצרעד ,רעגײטש א ,סאװ ־־ רעדמערפ רעד טגערפ — ,סאװ —
 ? רעכעד יד ףיוא

 טמיור ןוא לדײ םעגײלק םוצ רעקירעדינ פארא דיז טגיוב דײ רעלעג רעד
 :ןײרא רעיוא ןיא ןי.יא םענעי

 .פערט יד ןופ ןפראװעגפארא ,ןעלשרעה ,םיא טאה ,לכורב ׳ר ,יבר רעד —

 םורא געט עכעלטע ןיא ןוא שדקה ןיא טריפעגקעװא ףכית ןעלשרעה טאה ןעמ
 .ןבראטשעג רע זיא

 םע זיא סאװ ראפ — טניוטשעג רעדמערפ רעד טאה — אװ־וא ,אװ־וא —
 ךעלײרפ ידכ ,שזאבישזדעמ ןײק ןעמוקעג זיא לשרעה זא ,ךיז טכוד ? ןעמוקעג םיא
 םיא םע זיא סאװ ראפ .תובצע ןייז ןופ ןסײרוצםױרא םיא ,ןיבר םעד ןכאמ וצ

 ? דײא טעב דיא ,ןעמוקעג

 ־ניירא ,טלײצרעד ןוא רעקירעדינ דאנ ןגיובעגגייא דיז טאה דיי רעלעג רעד
 ־.ןײרא רעיוא ןיא לדיי םענײלק םעד טעשטפעשעג

 לאז טדערעגסיוא טשינ ,לכורב ׳ר יבר רעד זיא ,רעטעפ ,טסײװ ריא יװ —
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 עדעי .הװאג־לעב רענײלק ןײק טשיג ןוא ןסעכ א ,קינהרוחש־הרמ א ,ןײז סע
 ראנ ,רעװ יבא טשינ זיא רע זא ,שינערעהוצנא ןא ריד רע טיג טונימ ײװצ

 .לקינײא ןא סבוט־םש־לעב םעד

 םאד — דמערפ רעד ןופ לדיי ענײלק סאד קירעגײנ טעשטפעש — ,ונ ,ונ —
 ? אה ,ןעלשרעה טימ ןא םאד דיז רעהעג סאװ רעבא .ךיא םײװ גנידצלא

 — דלי רעלעג רעד דיז טסעפ ,טשיג טייצ ןײק יוזא ריא טאה סאװ —

 .ןרעװ ריוװעג גנידצלא ןיוש ריא טעװ ,ןדערסיוא טזאל
 ןטימ ןראפעגמורא זיא יבר רעד יוזא יװ ,טלײצרעד דלי רעלעג רעד ןוא
 טכוזעגםױא לטעטש א ןיא טאה עלעשרעה יוזא יוו .ךעלטעטש יד רעביא ץל
 טשינ טאה יבר רעד .דניק א טנײװעג טאה טכאנ עצנאג יד װו ,הינסכא ןא
 ,ןעלשרעה טצעגײשעגסיוא רע טאה ירפ רעד ןיא .גיוא ןײק ןכאמוצ טנאקעג

 :תונעט םיא וצ טאהעג

 טםלאז וד ,ןטעבעג דיד ךאד באה׳ב — טגאזעג יבר רעד טאה — שטללטס —
 טנײװעג טכאנ עצנאג יד טאה ףוס םוצ ןוא הינסכא עליטש א ןעניפעג רימ

 .דניק סאד

 סאװ ,עװאקעשט — המשנ יד טצעזעג לדלי ענײלק סאד טאה — ,ונ ,ונ —
 ?טרעפטנעעג םיא טאה לשרעה

 :ןיבר םוצ טגאזעג ןוא ןאטעג לכײמש א ,רעגײטש ןײז יװ ,טאה לשרעה —

 טושפ א זיא ,טכאנ עצנאג יד טנײװעג טאה סאװ ,דניק םאד זא ,יבר טנײמ ריא
 וצ ןבאה ןדלי ןלעװ דעלקינײא יד ןופ ןוא ,לקינײא ןא זיא דניק סאד .דניק

 ...ןגאז וצ ןוא ןעגניז

 ןפארטעג טסײה םאד טא — לדלי ענײלק םאד טכאלעצ דיז טאה — ,אכ־אכ —
 .בוט־םש־לעב םענופ לקינײא םעד טגאזעגנללרא טסײה סאד טא .ןײרא לטניפ ןיא

 :לדלי ענײלק סאד טקוקעגנא טניוטשרעד טאה דלי רעלעג רעד

 םיריבג יד טגאזעגניירא טאה לשרעה זא ,אלימ ? רעטעפ ,ריא טכאל םאװ —
 ריא ?ןיבר םעד רעבא .ײז ףיוא הװצמ א ,דיא ײטשראפ ,שדוק־ילכ יד ןוא

 ו ? ןיבר םעד ,ךייא גאז ךיא סאװ ,טרעה
 :ןכאל ראפ טכללקעג טאה לדלי ענײלק סאד

 .טגאזעגגללרא ןיבר םעד וליפא .ץל רעסיורג א ,ץל א טםײה סאד טא —

 .אכ־אכ־אכ

 ,רע רעבא — רעלעג רעד טצפיזעגפא טאה — ןכאל ךיז טגעמ ריא —

 טשינ םיא סע טאה יבר רעד .ןבעל ןטימ טלאצאב תמא םעד ראפ טאה ,ךעבעג
 ,ןעגאטשעגוצ םיא וצ זיא לשרעה ןעװ ,גאט םענײש א ןיא ןוא .ןײז לחומ טנאקעג
 .פערט עלא ןופ ןפראװעגפארא ןוא רענלאק ןראפ ןעמונעגנא םיא יבר רעד טאה

 סאװ ,גיוא ןײא ףיוא רעדנילב א ,דלי א ןפורעגנא ךיז טאה — ,עװאקעשט —
 טעװ רזוע ׳ר יאבג רעד יצ עװאקעשט — לדער ןטײװצ א ןיא ןענאטשעג זיא
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 .היװל רעד וצ ןעמוק
 רעקיוה רעד עידוד טאה — ןעמוק טשינ טעװ רע זא ,טעװעג א ײג ךיא —
 רזוע ׳ר יאבג רעד .טגאזעגני״ירא ענשזאװ םיא טאה לשרעה — .ןפתעגפא ךיז

 .ןײז לחומ טשינ סאד םיא טעװ
 טגערפעג קירעגײג טאה — ? טגאזעגנײרא םיא רע טאה סאװ ,סאװ —

 .גיוא ןפיוא עמלעב א טימ דיי א ,רעטירד א
 יד טלײצרעד ןוא ןטעב גנאל טזאלעג טשינ ךיז טאה רעקיוה רעד עידוד
 ןלאמש ןפיוא ןעלשרעה טלעטשעגפא לאמ ןײא טאה יאבג רעד יוזא יװ ,השעמ
 ןבארג ןטימ ןוא םיא וצ טגאזעג רזוע ׳ר טאה ,״עלהמכח א סעפע גאז״ .קירב

 .געװ םעד ןעלשרעה טלעטשראפ ךיוב
 עלעשרעה םאװ ,רעפיג ןיוש לײצרעד ,עידוד ,המשנ יד סיורא טשינ ןיוש יצ —

 .לאמ א טימ ןדױ עכעלטע ןפורעגפא ךיז ןבאה — טרעפטנעעג םיא טאה

 א יאבג םעד טגערפעג טאה לשרעה יוזא יװ ,טלײצרעד טאה עידוד ןוא
 ,רעלדא רעד זיא — טגערפעג םיא רע טאה — רזוע ׳ר ,סאװ ראפ״ :שינעטער

 יאבג רעד ״? טעפ ןביוא ןופ ןוא רעגאמ ןטנוא ןופ ,ךױה רעד ןיא טילפ סאװ
 םאװ ,רעלדא רעד״ :טרעלקעגפיוא עלעשרעה םיא טאה .טסוװעג טשינ טאה
 לי״יפ רעד ראפ ארומ טאה רע לי_יװ ,רעגאמ ןטנוא ןופ זיא ךיוה רעד ןיא טילפ
 םענײק ראפ רע טאה ךיז רעביא לי_יװ ,טעפ רע זיא ןביוא ןופ ;רעגעי ןופ
 ראפ — טגערפעג רעטי״יװ לשרעה טאה — ,יאבג ,טציא ןוא״ .״טשינ ארומ ןײק
 טאה ףכית ןוא ״?רעגאמ ןביוא ןופ ןוא טעפ ןטנוא ןופ עקשטאק יד זיא סאװ
 ,לגיופביור ןראפ ארומ טאה עקשטאק יד זא ,ןײטשדאפ וצ ןבעגעג םיא לשרעה

 ארומ ןײק םענײק ראפ יז טאה ןטנוא ןופ ;רעגאמ ןביוא ןופ יז זיא ראפרעד
 .טעפ ןטנוא ןופ יז זיא ראפרעד ,טשינ

 :טקידנעראפ ןוא טורעגפא עלײװ א ךיז טאה רעקיוה רעד עידוד

 ליװ לשרעה סאװ ,טסװועג טשינ .םלוג א יװ ,ןענאטשעג זיא יאבג רעד —
 :טגאזעגני_ירא םיא ןפיל יד ףיוא עלעכײמש ןייז טימ טאה לשרעה זיב .םיא ןופ

 ןוא ןביוא ןופ םעד ראפ טש״נ ארומ ןײק טשינ טאה ,םיאבג ,ריא רעבא —
 .ןטײז עדײב ןופ טעפ ריא טנעז ראפרעד .ןטנוא םאװ ,םעד ראפ טשינ

 ףיוא טסוװעג רעדעי טאה טציא .קיצראה ןוא ךיוה טכאלעג טאה םלוע רעד
 ןוא רע טשינ .היװל רעד וצ ןעמוק טשינ טעװ רזוע ׳ר יאבג רעד זא ,ראלק
 טאה עלעשרעה םאװ ,עלא יד ןופ טשינ רעגײק .לכימ ׳ר ,ריבג רעד טשינ
 ןאמערא םעד ,ץל םעד ןופ היװל יד .ןבעלי ןי_יז י_יב טכאלעגסיוא ןוא טגאזעגנױרא
 ,עלא יד טא .טױלעמערא יד ראנ ןטײלגאב ןלעװ ,רעילאפארטסא עלעשרעה

 ןעניפש סאװ ,עלא יד טא .ךעלטרעװ ןוא ךעלציפש עני_יז ןופ האנה ןבאה סאװ
 .רעילאפארטסא עלעשרעה ץל םעד ןגעװ השעמ יד

 עלױוו א ךיז ,ןעגנאגעגױבראפ זיא ,לכימ ׳ר ,לטעטש םענופ ריבג רעד
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 רעגנ&מ ןייציא

 עלעשרעה ןופ היװל יד ןײז טעװ דלאב זא ,קידנרעװ ריװועג ןוא טלעטשעגפא
 .ןגארטעגפא ,ןאמדײז לכימ ׳ר ,טאטש רעד ןופ סחוימ רעד ךיז טאה ,רעילאפארטסא
 םיא טאה ,עלעשרעה ,רע סאװ ,לציפש סאד ןײז לחומ טשיג םיא ןאק רע —

 .דײ רעלעג רעד ןאטעג גאז א טאה — ןאטעגפא

 לדיי םאד טגערפעגרעביא םיא טאה — ? רעטעפ ,לציפש א ראפ םאװ —
 .דמערפ רעד ןופ

 :טשודיחעג ךיז טאה דלי רעלעג ,רעכיוה רעד

 ןקיזאד םעד ןופ ? דלי ׳ר ,טרעהעג טשינ ךיוא ריא טאה לציפש םעד ןופ —
 ,לציפש םעד ןופ טשינ סאד טסײװ רעװ .טנאק ןצנאג ןיא ןעמ טלײצרעד לציפש

 ?לכימ ׳ר ריבג םעד ןאטעגפא טאה רעילאפארטסא עלעשרעה סאװ

 לדלי ענײלק םאד ןטעבעג קירעגײנ ךיז טאה — רעטעפ ,ןרעה ןיוש רימאל —
 םעראװ .ןביולג םיא ריא טלאז ,טרעהעג טשינ טאה רע ,ךײא טגאז דלי א זא —

 .טרעהעג טאה רע זא ,טגאזעג ךייא דאד רע טלאװ ,טרעהעג טלאװ רע ןעוו

 ןוא דראב עלעג ,עטכידעג יד ןאטעג טעלג א טאה דלי רעלעג ,רעכיוה רעד
 :ןלײצרעד ןעמונעג

 ןײק ןעמוקעג סאװ ראנ זיא עלעשרעה ןעװ ,טלאמעד םאד זיא ןעװעג —
 עלעשרעה זיא ,ןעמוקנא ןי_יז ךאנ גאט א ,קיטײרפ ןטשרע םעד .שזאבישזדעמ
 ןעזעג .ץחרמ ןיא ןעװעג דארג זיא ,לכימ ׳ר ,ריבג רעזדנוא .ץחרמ ןיא קעװא
 ,״רעסײמש״ א זיא עלעשרעה זא ,טנײמעג לכימ ׳ר טאה ,ןעײרדמורא ךיז דלי א

 :טגאזעג ןוא ןעגנאגעגוצ םיא וצ רע זיא

 וטסעװ ,קגאב רעטשרעביוא רעד ףיוא ףיורא םוק ןוא טוג יוזא ייז ,רעסי_ימש —
 .ןסיימשסיוא ךימ

 ןײק ,ןאט וצ אד טאה רע ןעמעװ טימ ,ןענאטשראפ ףכית טאה עלעשרעה
 גאז א רע טאה ,ןגײלניירא טפראדעג טשינ םיא ןעמ טאה ליומ ןיא רעגניפ

 :ריבג םוצ ןאטעג

 זא ,טליװ ריא ביוא .ץחדמ ןיא רעםײמש רעטסעב רעד ןיב ךיא ,רעטעפ —
 ןיב יוזא .רעירפ רימ טלאצאב ןוא טוג יויזא טייז אט ,ןםללמש ךי_יא לאז ךיא

 .״ןסײמש״ ךאנרעד ןוא ,טלעג םדוק :גהוג דימת ךיז ךיא

 ־םיורא ,שובלמ סאד ןעגנאלרעד ןסײהעג ךיז ףכית טאה לכימ ׳ר ריבג רעד
 ףיוא ףיורא רע זיא ךאגרעד .ןעלעשרעה טלאצאב ,סעקיפאק עכעלטע ןעמונעג
 ןעגנאגעג זיא סאװ ,רעסײמש ןפיוא ןטראװ ןעמונעג ןוא קנאב רעטשרעביוא רעד

 .למעזעב ײנ א ןדניבסיוא

 טראװ ןוא טציװש ,קנאב רעטשרעביוא רעד ףיוא ריבג רעזדנוא יוזא טגיל
 .טשינ ןעמ טעז רעסיימש ןײק ןוא

 ,קנאב רעטשרעביוא רעד ןופ פארא טכירק רע .סעכ ןיא לכימ ׳ר טרעװ

 :םיוא םיא ףיוא ךיז טי_ירש ןוא ןעלעשרעה רעזדנוא פא טכוז
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 ךימ ןעמוקעג טשינ וטםיב םאװ ראפ ,טלאצאב ריד באה׳כ ,רעסיימש —
 ? ןסײמשסיוא

 :ןגאז וצ יוזא ,ריבג םעד ,םיא טגאז ןוא עלעשרעה ךיז טלכײמשעצ

 ,ראפרעד ראנ ,עקאט ךייא טמוק ץימש ,ריבג ׳ר ,ךימ ריא טײטשראפ —

 ...לחומ ךי״יא ךיא ןיב טגײלעג ןײלא לאמ םאד ךיז טאה ריא סאװ

 םיוק .ןכאל ראפ טכינקראפ שזא ךיז טאה דמערפ רעד ןופ לדיי ענײלק סאד
 .םעטא םעד ןפאכ טנאקעג

 ךיז טאה היװל יד ןוא ,ןורא םעד ןגארטעגסיורא ןעמ טאה שדקה םעד ןופ
 .םלוע־תיב ןטלא םוצ טזאלעגקעװא

 יד ןוא שזאבישזדעמ ןופ טײקמערא עצנאג יד ,רעדניק ןוא רעבייװ ,ןדיי
 רעגײא טאה געװ ןפיוא .ה׳יװל רעד ךאנ ןעגנאגעגכאנ זיא ךעלטעטש עקימורא
 רעילאפארטםא עלעשרעה ןופ ךעלציפש ןוא ךעלטרעװ טלײצרעד ןטײװצ םעד

 .טכאלעג טאה םלוע רעד ןוא

 שזאבישזדעמ טניז ,היװל עטסכעלײרפ יד .ןעװעג סאד זיא היװל עכעלײרפ א
 .טאטש א זיא

 ,רבק ןשירפ ןפיוא שידק טגאזעג טאה ןוז רעטסטלע סעלעשרעה ןעװ טשרע

 .קירעיורט זיא ,םירבק יד ףיוא טסקאװ סאװ ,זארג סאד זא ,טליפרעד עלא ןבאה

 ףיוא רבק ןשירפ םעד טזאלעגרעביא ,ןעגנאגעגרעדנאנאפ ךיז זיא םלוע רעד
 ־נעײגראפ רעד ןופ ןלארטש עטיור עטצעל יד .םלוע־תיב רעשזאבישזדעמ םעד

 .דרע לגרעב ןרעביא טרעטיצעג ןבאה ןוז רעקיד

 ךיז טאה טלאמעד טשרע ,םײחה־תיב ןפיוא ןזעװעג טשינ ןיוש זיא רענײק ןעװ
 ,ןלאפעגנײא ןא טימ רוגיפ ערעגאמ ,עכיוה א טראשעגריופא םירבק יד ןשיװצ ןופ
 ,ןגיובעגגײא דיז ,רבק םוצ ןעגגאגעגוצ זיא טלאטשעג יד .םינפ קידהרוחש־הרמ
 לשעלפ א ןםאגעגנײרא לבירג ןיא ןוא לבירג א ןבארגעגסױא ןקעטש ןטימ

 .ןפנארב

 :ןײרא רבק ןיא טעשטפעשעגניירא טאה שזאבישזדעמ ןופ לכוירב ׳ר יבר רעד

 ןגיל סע וטסגאק יוזא יװ .ץל רעכעלײרפ וד ,עלעשרעה ,לחומ רימ י״יז —
 ?רבק ןיא קיור ןוא טלאק יוזא

 טזאלראפ טאה לכורב ׳ר יבר רעד ןעװ ,ןעלקנוט ןעמונעג טאה טנװא רעד
 .הרוחש־הרמ ןײז — ןטאש א טפעלשעגכאנ ךיז טאה םיא רעטניה .םלוע־תיב םעד

 ערעדנא עלא יװ ,רענעגיװשראפ א ,ןײלא ןבילבעג זיא רבק םעלעשרעה
 דלעפ ןיא רעמײב עטלא יד ראג .םלוע־תיב רעשזאבישזדעמ ןטלא םענופ םירבק

 :עדנעגעל יד ןטײװצ םעד רענײא טלײצרעד ,טשיורעג ליטש ןבאה

 ־ארטםא עלעשרעה ןעמאנ ןטימי ,ןאמערא ןא ,דיי א ןעװעג זיא לאמ א....
 שדוק ילפ ,םיריבג יד ןאטעגפא טאה רע סאװ ,ךעלציפש יד טימ — ,רעילאפ

 ...טײקמערא עשידלי יד טסײרטעג רע טאה ,ןײלא ןיבר םעד וליפא ןוא
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 ל״צז רעמעלעפ רעד

 ,ןרעטש ןביוה םעד טשטײנקעג ,רפס א רעביא ןסעזעג זיא בר רעמעלעכ רעד
 םעגופ ץפיז רעדעי .ןאטעג ץפיז א לאמ עלא ןוא דראב עסי״יװ־ײנש יד רעמעלעב
 סאװ ,לטכיל ענבלח סאד ןשאלעגסיוא טשיג רעיש רעיש טאה בר רעמעלעכ

 .שיט ןפיוא טנערבעג טאה

 רעצנאג א ןופ לוע םעד ןגארט :טײקיגײלק א .סאװ ףיוא ןעװעג זיא ןצפיז ןוא
 ןענאק סאװ ,תואפ ןוא דרעב טימ רעדניק עקידתומימת !רעדניק טימ טאטש
 םעד ,םיא וצ ןעמ טמוק — םאװ םאװ ...ןדניבראפ טשינ קע םעד ץאק ןײק
 רעמעלעכ א ןכלעװ ןיא ,רעטנאלפ םעד ןרעטנאלפפיוא לאז רע זא ,בר רעמעלעכ

 .טרעטנאלפראפ דיז טאה בשות

 ךימ טאה יז סאװ — בר רעגולק רעד טכארט — םעלעכ ןופ לזמ א זיא׳ם
 .ןעװעג טשינ טלאװ דיא ןעװ ,טאטש יד טאהעג טלאװ םיגפ ןײש א .בר א ראפ

 רעדא ,םגטינצ ראפ ןופ ארעדבא טאטש עשינוױ יד יװ ןעזעגסיוא טלאװ םעלעכ
 הרות ןא ,םינאראנ עמאם ןופ טעטש .אדליש טאטש עשישטי״יד יד ,לידבהל ,יװ

 .המכח ןא ןוא

 טגארט הבהא טימ .טרא ןי״יז ףיוא זיא רע זא ,טליפ בר רעמעלעכ רעד ןוא
 רעמעלעכ״ ןא ײז ןפור םיצל עדמערפ םאװ ,ןדןי הדע רעד טא ןופ לוע םעד רע
 סאװ ,ןשטנעמ עקידתומימת זיולב סאד ןעגעז ןתמא רעד ןיא ןוא ,״םינאראנ
 ראנ טאה סע רעװ ,רענײא רעדעי סאװ ןוא ,טראװ ןפיוא םענײא ןדעי ןביולג

 ...ןי״ירא דאב ןיא ײז טריפ ,ןצראה ןיא טאג

 טכארט — רעטניװ ןראיאראפ ןופ השעמ יד ,רעגײטש א ,ןעמענ ןעמ לאז
 ״רעסײװ א ,ןלאפעג זיא ײנש רעטשרע רעד .ןײלא דיז י.יב בר רעמעלעכ רעד
 .רעדניק עתמא יװ ,טײרפרעד םיא טימ ךיז ןבאה רעמעלעכ יד .ײנש רעקיטכיצ

 טנאקעג טשינ דיז ןוא רעביטש ערעײז ןופ רעטצנעפ יד ײב ןענאטשעג ןענעז ײז
 ײנש ןפיוא יוזא קידנקוק ןוא .טײקסײװ רעקידנדנעלב רעד טא ןופ ןשודיחפא
 וצ דאש רעסיורג א ןי_יז טעװ׳ס זא ,רעמעלעב יד ,טכארטראפ דיז ײז ןבאה
 סאװ ,שמש ןיא טליפרעד ײז ןבאה ראפעג יד .ײנש ןקיזאד םעד ןטערטעצ
 םעד ןופ ןכאמ לה א סאד טעװ רע .״תוצח״ וצ ןקעװ ןײג טכאנ י_יב ןזומ טעװ
 ,םיא וצ ןעמוקעג ײז ןענעז ,הרצ־תע ןא ןיא דימת יװ ןוא .ײנש ןסײװ־קיטכיצ

 קידנקעװ ״לאז שמש רעד זא ,הצע ןא ןבעג ײז לאז רע ,בר רעמעלעכ םוצ
 ...ײנש םענופ לת ןײק ןכאמ טשינ ,״תוצח״ וצ

 זיב (זרע טשיג זא ,ןעד רעװ) טכארטעג ןוא טכארטעג טאה ,בר רעד ,רע
 :לטראפ א ףיוא ןלאפעג זיא רע
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 שמש םעד ןצעזפיורא תוצח׳ ןופ טי.יצ רעד ןיא ןלאז רעמעלעכ עכעלטע״
 אלימב ןיוש רע טעװ — בוטש זצ בוטש ןופ ןגארט ױזא םיא ןוא ,שיט א ףיוא

 ״...ײנש ןפױא ןטערט וצ ןראפשראפ
 ןגעקטנא ,טשינ א טימ טשינראג א ךאנ זיא ײנש ןטימ השעמ יד ראנ
 ןשיװצ ,טלעװ רעצנאג רעד רעביא .בר רעמעלעכ םענופ ןעוטפיוא ערעדנא יד
 ,טעפשעג עטסערג סאד ןכאמ םיצל זא .המכח ןי״יז ןופ ןעמ טלײצרעד ,ןדיי עלא

 ;המכח א ץלא טביילב המכח עטכאלעגסיוא ןא — ,םיא סע טרא סאװ רעבא

 .םכח א ץלא טבי״ילב ,לצימ א ןא םיא טוט ןעמ סאװ ,םכח א ןוא

 רעמעלעכ ןי.יז ןופ ןוא םיא ןופ ןטעפש םיצל ״רעװעשראװ״ יד סאװ ,סאד
 .םיצל ךאד ײז ןענעז ףיורעד .ײגש רעקיראיאראפ רעד יװ ,םיא טרא ,זוליהק

 טגשרדעג תבש ןגאטכאראפ טאה לשרעה ׳ר דיגמ רעמעלעכ רעד סאװ ,סאד רעבא
 .ןסארדראפ אי םיא טאה ,לוש רעםיורג רעמעלעכ רעד ןיא

 המכח יד ןכילגראפ השרד ןײז ןיא טאה ,דיגמ רעמעלעכ רעד ,לשרעה ׳ר
 ,טלײצדעד השעמ תעשב ןוא ,ךלמה המלש ןופ המכח רעד וצ בר רעמעלעכ םענופ

 סאװ ,לוש רעי_ינ רעד ןופ ןינע ןגעװ טנקספעג טאה ,בר רעמעלעכ רעד ,רע יװ
 .טיובעגפױא ןבאה םעכאלעמלאב רעמעלעכ יד

 לוש יד ךאד טעװ ,לוש יד ןלאמםיוא :עבראה א ןעװעג זיא אישק יד
 טעװ עשז־סאװ — לוש יד ןלאמםיוא טשינ ;רעטםיולק א ,לידבהל ,יװ ןעזסיוא
 רעמעלעכ רעד ,רע ? שודק־םוקמ א ןוא בוטש רעטושפ א ןשיװצ קוליח רעד ןײז
 ;.דרשפ א ןענופעג ,ןטכארט טכענ יירד ןוא געט י.ירד ךאנ ,רעבא טאה ,בר

 ...ךעלאק טימ ןרימשראפ ךאנרעד ןוא לוש-יד ןלאמםיוא םדוק

 רעד וצ רעבא .הרשפ רעשינואג רעד טימ טכאקעג טאה טאטש עצנאג יד
 זיא בר רעמעלעכ רעד תמחמ טשינ .טשינ סע טמוק ךלמה המלש ןופ המכח

 ״י ךלמה המלש ,שטײטס״ :טײטשראפ ריא ,ראנ װנע יאזא
 ןזײרפש ןעמונעג ןוא לוטש רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טאה בר רעמעלעכ רעד
 .טנעװ יד רעביא סעקלעשזאק ענדאמ טכאמעג טאה ןטאש ןײז .רעמיצ ןרעביא

 זיא םע .ענדאמ .ןטי_יז עלא ףיוא טקוקעגמורא ךיז ,ןבילבעג ןײטש זיא רע
 ןלעב א י_יז ײג ? תישארב ימי תשש טניז טכאנ עטלפיװ יד .טכאנ לאמ א ךאנ
 ־עמעש טצגאט רעטצנעפ ןיא ;לטכיל ענבלח סאד טצנאט שיט ןפיוא .לייצ ןוא

 .ןרעטש א קידנריר
 טכארט ־- :אװ־וא ואװ־וא .רעטיצ א טוט בר רעמעלעכ םענופ ףוג רעד
 ךיא זא ,טסײװ םעלעכ ץנאג .ץענערג ןײק טשינ עקאט טאה המכח יד — רע
 זיא ךלמה המלש ןוא ,ונ .םכח א ראפ וליפא ךימ ןטלאה ײז .ראנ ןײק טשינ ןיב
 המכח רעד וצ המכח סנדײב רעזדנוא טמוק ױו ראנ .םכח א ןעװעג יאדװא ךאד

 ...?םלוע־ארוב םענופ

 ראפ יצ ,החמש ראפ יצ ײטשראפ ,ײג .רעטצנעפ ןיא ןרעטש א טרעטיצ טא
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 ...י בר רעמעלעכ רעד ,םיא סיעכהל־וצ ףיוא ראג רשפא ןוא .דחפ

 ןיוש טקעמש סע ;ופט־ופט־ופט :לאמ ײרד םיוא טייפש בר רעמעלעכ רעד
 םעלעכ זא ,תועמשמ ,טםײװ ,ומש חמי ,ןטש רעד .ןלציל אנמחר ,הריקח טימ
 טניול סע ןוא — קידצ א דיוא זיא ״רעמעלעכ״ רעד ןוא ,טאטש א דיוא זיא
 טאה רע ןצענ לפיװ טסײװ רעװ .געװ ןופ ןריפוצפארא קידצ ןקיזאד םעד ךיז

 ...!םיא םורא טײרפשעגסייוא ןיוש

 ןעלמוטראפ סוטש רעד רעביא רעקיטסאה לסיב א ןענאפש טמענ בר רעד
 ןײז ןיא ןפאכ טשיג טעװ ,ומש חמי ,ןטש רעד ןעמעװ־ןעמעװ :הרז הבשחמ יד

 !״עיסאזא״ — בר רעמעלעכ םעד ,םיא רעבא ,ץענ

 גאז א רעמעלעכ רעד לאמ א טימ טוט — ? ןי״יז ײז ןעגאק ,רעגײטש א ,װו —
 ןוא ,ױירא געװ ןיא טזאלעג דיז ײז ןבאה ןכאװ ריפ טניז ןיוש — ,לוק ןפיוא

 .טעז ןעמ טשינ ןוא טרעה ןעמי טשינ

 ײװצ טקישעגםיורא באה ךיא ,רע טמורב — טײקינײלק א ,טײקינײלק א —
 ןוא ,ןײרא געװ ןיא טזאלעג דיז ןבאה ײז .תוחילש רעקיטכיװ אזא ןיא ןשטנעמ

 ן ןײרא רעסאװ ןיא יװ ןלאפראפ .טנוזעג־ינז םעד ןסעגראפ
 םתס ןײק טשינ ןענעז ,ןײרא געװ ןיא טזאלעג ךיז ןבאה םאװ ,םיחילש יד
 ־ןטניט רעד ,רעטיור רעד למיז :םעלעכ ןופ םיטאבעלאב עבושח ראנ ,ךעלגנײ

 .דײכלימ רעד ,רעצראװש רעד לםאי ןוא ,רעכאמ

 ךיז טאה בר רעמעלעכ רעד .סכעלנײװעג ןײק טשינ דיוא זיא תויחילש סאד
 ןאק רשױ ןא זא ,רשױ ןבאה זומ טלעװ יד זא ,טכארטראפ גאט םענײש א ןיא
 ףיוא טאטש א דיוא זיא םעלעכ יװ יוזא ןוא .ןבאה טשינ םױק ןײק טלעװ יד
 דיז בר רעד טאה םיוק .רשױ לםיב א ןבאה דיוא םעלעכ ףראדאב ,טלעװ רעד
 הפיסא רעד ףיוא ןוא ,הפיסא ןא ןפורראפ רע טאה ,קנאדעג םעד וצ ןגאלשרעד

 ,ןי.ירא טלעװ רעד ןיא ןשטנעמ ײװצ ןקישוצסיורא ןסאלשאב ןעמ טא.ד עקאט
 .םעלעכ ק״ק ראפ רשױ לסיב א ןעלדנאהני.יא ןלאז ײז

 יװ ,טרעהרעד בר רעמעלעכ רעד טאה ,בוטש רעד רעביא קידנזי.ירפשמורא
 קידעכאװ דעלנײװעג ןײק טשינ זיא׳ס .ןראה ןי_יז ןיא טלאש רעטכעװטכאנ רעד

 .הבוט הרושב א רעדא ,גאזנא־דחפ א ראנ ,ןלאש

 זיא רעטיור רעד למיז ןוא ,ריט יד ןאטעג ןפע ןא ךיז טאה ףכית עקאט ןוא
 סאװ םיוק־םיוק .טלארטשעג טאה סני.יז םינפ סאד .םעטא ןא ןא ןגיולפעגניירא

 :טלמאטשעגםיורא טאה רע

 !רשױ לסעפ ץנאג א טכארבעג ןבאה רימ ,יבר —

 טפאכעגמורא רע טלאװ ,טמעשעג טשינ דיז טלאװ בר רעמעלעכ רעד ןעװ
 רעבא דיז טאה ,בר רעד ,רע .טשוקעצ םיא טימ ךיז טלאװ ןוא ןטיור םעד למיז

 :טגאזעג םיטש רעקידנרעטיצ א טימ ןוא טשרעהאב

 טפיוקעג טאה ריא ןעמעװ י_יב ןוא לפיװ ראפ ןוא יוזא יװ ,למייז ,לײצרעד —
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 ירשױ טימ לםעפ ץנאג א שזא — האיצמ אזא
 ,חילש ןטײװצ ןטימ רע יוזא יװ ,טלײצרעד טאה רעטיור רעד למיז ןוא

 ןא טאה טלעװ יד װו טרעטשינעג ןוא טרעדגאװעג ןבאה ,ןצראװש םעד לסאי
 רע .ףראד א ןיא רעקנעש א ןענופעג טנגעג רעװעשראװ ןיא ןבאה ײז זיב ,קע
 ,םיא קארב ןוא םיא קאה שטאב ראנ .רשױ טימ לסעפ סאד טאהעג סאד טאה

 טלאצאב ןוא טדערעגרעביא םיא םיוק־םיוק ו ןפיוקראפ טלאװעג טשינ סע רע טאה
 רעקנעש רעד רעבא ,לסעפ םאד ןעמונעג ןבאה ײז .טלעג טימ רעטסײט ןצנאג א
 רשױ רעד לײװ ,געװ ןפיוא לםעפ סאד ןענעפע וצ טשיג טנראװעג ײז טאה

 .ןרעװ ןענירטנא ,הלילח ,ןאק

 .בר רעד טמעטאעגםיורא םיוק טאה — י לםעפ סאד זיא װו ,װו —

 טיה ןוא טײטש רעצראװש רעד לסאי .קראמ ןטימ ןיא טײטש לםעפ םאד —
 ...בנג א ,סחו הלילח ,ןאק סע ,יבר ,טײטשראפ ריא .סע

 — .החמש טימ בר רעד טרעפטנעעג טאה — ײטשראפ ךיא ,ײטשראפ ךיא —

 עלא ןוא להקה שאר םעד ,טחוש םעד ,ןײד םעד ףיונוצ ףור ןוא ײג ,למיז ,טציא
 .רשױ טימ לסעפ םאד ןײז לבקמ ןײג ן׳רימ ןוא — םיטאבעלאב ערעדנא

 עקידתבש יד ןאטעגנא טאה בר רעמעלעכ רעד .קעװא זיא רעטיור רעד למיז
 זיא׳ס װו ,ןיירא קראמ ןיא טזאלעג ךיז החמש טימ ןוא למײרטש סאד ןוא עטאפאק

 .רשױ טימ לםעפ סאד ןענאטשעג

 ףיוא ןעװעג זיא םעלעכ ץנאג .ןשטנעמ ןופ ץראװש ןעװעג זיא קראמ רעד
 ךיוא זיא ,קעשאטס ,יוג־תבש רעד וליפא .רעדניק ןוא רעבייװ ,ןדיי :סיפ יד
 תודע רעמוטש א ןעװעג זיא הנבל עקידרעמוז עסיורג א .לדער ןיא ןענאטשעג

 .עינאמערעצ רעכעלרעדנוװ רעקיזאד רעד ןופ

 ךעלעמאפ זיא ןקז רעארג־זי״ירג רעד .בר ןראפ עראװ א טכאמעג ןבאה עלא
 ךיז טאה בר רעד .םעטא םעד ןטלאהעגני״יא ןבאה עלא .לסעפ םוצ ןעגנאגעגוצ
 ,רשױ םעד ןזאלםיורא ןוא לסעפ םאד ןענעפע טעװ רע רעדײא .ןגיובעגנײא

 םעװאקעשט ףיוא ,בר רעד ,רע ליװ ,םעלעב רעביא ןטײרפשראפ ךיז לאז רע
 .טקעמש רשױ רעד יוזא יװ ןסיװ ,םע טםײה ,ליװ רע .ןאט קעמש א םדוק

 י עפ ,ןדיי —
 ? ״עפ״ ,סאװ —

 !טקניטש רשוי דעד —

 ןבאה ײז ,עקאט ,עקאט .זענ יד ראפ טפאכעג ךיז ןבאה רעמעלעכ עלא
 .יא־יא־יא סעפע זיא׳ס זא ,טליפעג שוריפב

 טדנעװעג ךיז טאה רע .בר רעמעלעכ רעד ךיז וצ ןעמוקעג זיא רעטשרע רעד
 ײז ןוא ,םיא ןבענ ןענאטשעג ןענעז סאװ ,רעמעלעכ ײװצ עטסטנעאנ יד וצ

 :ןליופאב

 טבארג ,דלעפ ןיא סיורא סע טגארט ,רשױ טימ לסעפ םאד ףכיה טמענ —
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 רעקיזאד רעד װו ןסיװ טשינ לאז רענײק זא ,סע טבארגאב ןוא בורג א סיוא
 .ןעמוקעגניהא זיא רשױ

 ןעגעז — ןעװ־םאװ רעדײא ןוא ,לסעפ סאד טפאכעג ןבאה רעמעלעכ ײװצ יד
 .ןראװעג ןדגוװשראפ ײז

 ןדיי רעמעלעכ עלא זא ,יוזא לוק ןײז ןביוהעגפיוא טאה בר רעמעלעכ רעד
 :ןרעה ןלאז

 זא ,טקנעדעג ןוא ,״רצי רשא״ טגאז ו טגעה יד טשאװ .םײהא טײג ,ןדיי —
 • עפ _ רשוי

 םעד טרזחעג ךיז ראפ טאה רענײא רעדעי .ןעגנאגעצ ךיז זיא םלוע רעד
 ״!עפ — רשױ״ :קוספ

 טראװ םאד ןענאמרעד רעמעלעכ א ראפ טעװ ריא זא ,גאט ןקיטנייה ןזיב
 ךי״יא ןאט גאז א ןוא טנאה רעד טימ ןאט ךאמ א ,ןעי״יפשסיוא רע טעװ ,״רשױ״

 :ןיגרא םינפ ןיא ךי_ילג
 ועפ —

 רעד ןופ טכיל ןיא .ןײלא רעגײא קראמ ןיא ןבילבעגרעביא זיא בר רעד
 טימ םעפע טעשטפעשעג ,סאלב ןוא קירעיורט ןענאטשעג רע זיא הנבל רעלופ
 ,טניװ רעד זיולב רשפא טםײװ טעשטפעשעג טאה רע סאװ .ןפיל עטענאיװראפ יד

 דלודעג ןוא טײצ טניװ א סע טאה ןעװ םעראװ .טשינ ךיוא רע ,רשפא ,ןוא
 קראמ ןטימ ןיא טכאנ י_יב טעפש טעשטפעש ןקז רעטשיוטנא ןא סאװ ןרעהוצסיוא

 .ןײלא רעקנינײא

 .ןקעטש ןעארג ןײז ףיוא טראפשעגנא ןענאטשעג יוזא רע זיא טײצ לקיטש א

 .ןײג םײהא ןעמונעג ךעלעמאפ רע טאה ךאנרעד

 ןוא ,רעםאװ ןסיג ןופ שיורעג םאד ןגארטעג ךיז טאה רעביטש עלא ןופ
 .״רצי רשא״ ןופ למרומעג םאד

 ,ענײלק יד טראשעגײבראפ בר רעטלא רעד ךיז טאה ךעלעמאפ ,ךעלעמאפ

 זיא סאד טא .םעלעכ טאטש רעד ןופ ךעלזייה ,עטקעדאב יורטש ןוא לדניש טימ
 .טשינראג רעטײװ ןוא ,םאד טא .רשױ ןכעלשטנעמ ןגעװ םולח ןי_יז ןופ ןבילבעג

 טנעה יד ןשאװעג ,הריד ןײז ןיא טכי_ילשעגני_ירא ךיז רע טאה ןטאש א יװ
 .הכרב יד טלמרומעג ןוא

 רעמלא םענופ רפם א ןעמונעגםיורא ,לטכיל ןסקאװ א ןדגוצעגנא טאה רע
 ,ליפעג עקידנגאנ סאד עגר א ףיוא ןםעגראפ טוװרפעג ,ןקוקנײרא ןעמונעג ןוא

 .גנושיוטנא רערעװש ןוא רעםיורג א ךאנ טמוק סאװ

 אזא םאד טאה רשױ זא ,סײװ ײג ןוא ,רשױ ןופ טמולחעג ןבעל ץנאג א״
 ״י םײװ ײג .חיר ןימ

 םטיר ןדימ א טימ .רפס ןרעביא ןעלקאש ןעמונעג ךיז טאה בר רעטלא דעד
 .ןיהא — רעהא ,ןיהא — רעהא טגעװאב ךיז לבא ןא ןופ
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 — בר רעצראװש ןימ א — ןטאש ןײז טגעװאב ךיז טאה טנאװ רעד ףיוא

 .ןיהא—רעהא ,ןיהא—רעהא ,לבא ןא ןופ םטיר ןדימ םעגעגײא םעד טימ
 ,״טקניטש רשױ״ זא ,ךעלמענ ,בר רעמעלעכ םענופ גנוקעלפטנא יד רעבא

 ןופרעד ןעמ טאה ןבוטש עלא ןיא .םעלעכ ןיא םשור ןסיורג א טכאמעג טאה
 .טשודיחעג ךיז ןוא טםעומשעג

 ןפורעג םיא טאה םעלעכ סאװ ,ןלירב יד טימ ןתנ ,ןרקח רעמעלעכ רעד
 יד ןכאמ םםרופמ ,השעמ יד ןביירשנא טלאװעג וליפא טאה ,״םכח■ רעד ןתנ״
 רעד ראנ .טלקייקרעד ךיז טאה בר רעמעלעכ רעד רעכלעװ וצ ,ץנעטנעס עפיט

 .טראװ ןבראה ןטימ טרעװראפ םיא סע טאזו בר רעמעלעכ

 ערעדנא עלא יװ טקנופ ,ןראװעג םםרופמ השעמ יד זיא ,יוזא שטאכ ןוא
 טאה ,טלעװ רעראג רעד ןופ בוטש רעשידלי רעדעי ןיא .םעלעכ ןגעװ תױשעמ
 רעמעלעכ עלא ןופ ןטסגילק םעד ןופ ןוא םעלעכ ןופ םישודיח יד טלײצרעד ןעמ

 .בר רעמעלעכ ןעארג־זײרג םעד —
 יד ןטײװצ םעד רענײא טלײצרעד ךיז ןבאה טלעװ רעראג רעד ןופ ןדיי
 יד .ןסקאװעג זיא עדנעגעל יד .ןצראה ןצנאג םענופ טכאלעג ןוא תױשעמ

 .ןינרא ןרעטש עמאס ןיא רשיה־לפש םעד טשוק תוטש רעד װו עעפאפע
 טליפעגסיוא טאה רעמעלעכ יד ןופ רענײא רעדעי זא ,ןי״יז הדומ זומ ןעמ ןוא
 רעד .קילעטשרעטניה ןבילבעג טשינ זיא ײז ןופ רענײק .תומלשב עיצקנופ ןי״יז
 ־רעדנװו עלא יד טא .רעראגש רעד ןוא ריבג רעד ,רעדעב רעד ןוא להקה־שאר
 יד סאװ ,ןשינעפעשאב עשילרעטסיוא עלא יד טא ,תוטש םענופ רעדניק עכעל
 ןיא טריםקיפראפ טפאהרעטסיימ ןוא ןריוװשאב טאה עיזאטנאפ־סקלאפ עשידײ

 .עדנעגעל רעמעלעכ רעד
 רעמעלעכ רעד ץלא טבי״ילב רעמעלעכ יד ןשיװצ טלאטשעג עטםנעש יד רעבא
 רעסײװ־ײנש רעד ןוא ןרעטש ןכיוה ןטימ ןקז רענײש רעד ,הכרבל קידצ רכז ,בר
 .הדע רעכעלטסעק ןייז ןופ רעטאראב ןוא רעצישאב ,רמוש רעי״ירטעג רעד ,דראב

 טאה רשױ ןכעלשטנעמ ןיא גנושיוטנא יד זא ,ןבעגוצ ןעמ זומ תמאה ןעמל
 טכאמעג קירעיורט ףיט ראנ םיא טאה יז .ןכארבעצ טשינ בר רעמעלעכ םעד
 סאװ םעד ןופ רשױ םעד ןיא רעני״יז ןביולג רענרעזייא רעד רעבא .טײצ א ראפ

 .טימעג ןייז טרעטיילעגםיוא ףוס־לכ־ףוס טאה ןטלעװ עלא ןפאשאב טאה

 ןגיובעג ןםעזעג זיא רע ןעװ ,טכאנטסבראה רעקידנגער א ןיא לאמ ןײא
 למעלפ םאד .ךיז ןיא טײקגנירג ענדאמ ןימ א טליפרעד רע טאה ,רפסי א רעביא
 טנאװ רעד ףיוא ןטאש רעד ,עז ןוא טרעטיצעג טאה לטכיל םענעסקאװ םענופ

 .לאמ עלא יװ שרעדנא טגעװאב ךיז טאה — בר רעצראװש רעד —

 רעד טאה — ןעמאנ ןביל ןי״יז וצ ץנאט א ןצנאט רימאל וץנאט א —
 .ןצראװש םוצ טגאזעג בר רעסי״יװ

 סעלאפ יד ןביוהראפ .לוטש םענופ ןביוהעגפיוא ךיז טאה בר רעסייװ רעד
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 .ןײלא דיז םורא ןעײרד דיז ,טירט ןלעטש ןעמונעג ןוא ,ןטפאק ןיגז ןופ

 סאד ןאטעג טאה ,דליבנטאש ןייז ,טנאװ רעד ףיוא בר רעצראװש רעד
 •ןײלא דיז םורא ךיז טיירדעג ןוא םעלאפ יד ןביוהראפ ,ענעגײא

 עםייװ־ײנש יד .רעדניװשעג ,רעדניװשעג ךאנרעד ,ךעלעמאפ ,ךעלעמאפ םדוק
 ־םייװ ,ץראװש־סײװ •טרעטאלפעצ דראב עצראװש־ליוק יד ,טרעטאלפעצ דראב
 ןײא ,דײרפ ןײא — ןטלאטשעג ײװצ — ןטלאטשעג ײװצ — בר ןײא .ץראװש

 .דרע ןוא למיה ןפאשאב טאה סאװ ,ןעמאנ ןביל ןי.יז וצ ביול

 ־כאנ טשיג טאה רע רעבא — טײקדימ א טליפרעד טאה בר רעסי״יװ רעד
 א טליפרעד טאה טנאװ רעד ףיוא בר רעצראװש רעד .טײקדימ רעד ןבעגעג

 .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז ןוא ,טײקדימ

 רעמעלעכ רעד ןוא ןעקנאצ ,ןעקנאצ ןעמונעג טאה לשיט ןפיוא לטכיל סאד
 .ליד ןפיוא ןלאפעגקעװא זיא בר

 דליבנטאש ןייז — בר רעצראװש רעד ךיוא זיא עגר רענײלק רעד ןיא
 .ןלאפעגקעװא

 .ליטש־אש ןראװעג זיא׳ם ןוא
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 עװאפ ענעדלאג יד
 (ןלעזעג־רעדײנש ןשידײ םעד טעמדיװעג)

 ,שיעדײנשוצ םי.יב ןענאטשעג זיא טעדנעב לאומש רעטסײמ־רעדיינש רעד

 .טײרפשעגסיוא םיא ראפ ןגעלעג זיא סאװ ,ףאטש ןפיוא לדי.ירק ןטימ טנכײצעג

 טנבײצעג ןוא רעירפ ןופ םינמיס־דײרק יד טפאלקעגפא ,טכארטראם דיז עלי_יװ עלא
 .י.ינ םאד ןופ

 ־עיזאנמיג םעד ראפ זא ,טסײװ טעדנעב לאומש רעטסי.ימ־רעדי.ינש רעד
 רעטוג א •סעכלעזא ןוא סניוזא ןעײנפיוא ןעמ ףראד יקסנישטאק ראטקעריד
 א טײרדראפ ,קנופמ א ראנ ,״שטי_יד״ רענעגושמ רעקיזאד רעד ,רע זיא הנוק
 טערט ,״שטייד״ רעד ,רע ןוא ןםאגעגםיוא יװ טגיל גוצנא רעד ,ךיז טכוד .פאק
 טניפעג ןוא טרעטשינ ,טכוז ,ןעלםקא יד טביוה רע .לגיפש םענופ פא טשיג

 .ןורסח א ףום־לכ־ףוס
 אקװד זיא ,״שטייד״ רעד ,רוגיפ עלאמראג א טאהעג שטאכ רע טלאװ זיא
 אקװד ןוא .רוגיפ עקידהגושמ א ,דנור עצײלפ יד ,רעכעה זיא לסקא ןײא .ןײנ
 ,לדנוז שיצירפ א .טארוקא ןטימ ןייז לאז׳ס• ליװ ןוא ןיבמ רעד סאד זיא רע

 רע סאװ ,רע טםײװ ,סעדאמ עלא ןעמוק סע ןענאװ ןופ ,זיראפ ןיא טרידוטש
 טשטײגק ,שיטדײנשוצ םײב טײטש טעדנעב לאומש רעטסי_ימ רעד ןוא ,ליװ

 •לדײרק ןטימ טנכײצ ,רעטעמיטנעס ןטימ טסעמ ,ןרעטש םעד

 ןיא ךיז ןליפש רעדניק .גאט־חספ־ראפ רעקינוז־קיטכיל א זיא ןסיורד ןיא
 ,רעדניק סרעטסוש םעד ,רעדניק םרעילאטס םעד ,רעדניק סרעדי.ינש םעד .ןסיתד

 :ןעגניז ןוא דיז ןליפש ײז

 ,יטערט ,יטערט יטערט

 יגנאז יטערט יד םאװ
 לגיופ רענײש א טמוק

 .גנאזעג ןײש א טכאמ ןוא
 ;ןעגנוזעג טאה ,ןעגנוזעג טאה

 םורא ראי יירד ןיא
 .םוא הנח דיז טרעק

 םוצ וצ דיז ןקוק ןוא קינאג ןפיוא ןעײטש טריװזיוה םענופ רעדניק יד
 ןאטעג ליפש א דיוא דיז ןוא ףיוה ןיא ןפאלעגפארא ןרעג ןטלאװ ײז .ליפש
 רעדניק יד טימ ןליפש טשינ ךיז טזאל עמאמ יד ראנ ,רעדניק ערעדנא יד טימ

 .קורעטסוש ןוא קורעדי_יגש םענופ
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 ,ףױה ןיא טײטש םאװ ,למױב ןטראדעגגײא םעד םורא ־ןיז ןעײרד רעדניק יד

 ,דלאג טימ סע טישאב ןוזגנילירפ יד .דלאװ ןטייװ םענופ סטעשזדנאלבראפ א

 :ןעגגיז רעדניק יד ןוא גײװצ א ףיוא טרעשטיװשט לגיופ א

 ,גראב ןכיוה ןפיוא

 ,זארג םענירג ןפיוא
 ןשטײד ריפ ןעײטש

 .ןשטייב עגנאל יד טימ

 ,ײז ןעגעז ןענאמ עכיוה

 ...ײז ןעײג רעדײלק עצרוק

 רעטעמיטנעס ןטימ ץלא דאנ טײטש טעדנעב לאומש רעטסי״ימ־רעדי״ינש רעד
 •דרד א ףיוא ןיוש טלאה סע .טנאה רעד ןיא לדי״ירק ןטימ ןוא זדלאה ןפיוא

 .ריא ףיוא ײר יד טמוק טא טא זא ,טליפרעד טאה רעש עסיוחג יד

 :לדיל א טמורבעגרעטנוא רעטסיימ רעד טאה רעגעדירפוצ א

 ,ונבר ,םאט ,םארוט ,וגבר ,יא
 ?יוא ,הדועם רעד ףיוא ןסע רימ ןלעוו םאװ

 ? הדועם רעד ףיוא ןסע רימ ןלעװ סאװ

 ,ןתיול טימ רבה רוש ,ןתיול טימ רבה רוש

 !יוא ״הדועס רעד ףױא ןסע רימ ןלעװ ןתיול ןטימ רבה רוש

 א ,לשיטקרעװ םי״יב ןסעזעג זיא רעקעב עלעבײל ןלעזעג־רעדיננש רעד
 טפעטשעג טאה קאז ןתנ ןלעזעג רעד ,לדאנ רעד טימ ןפראװעג ,רעקידנגי״יװש
 ןיא רעײפ סאד ןזאלבעצ ןםיורד ןיא טאה לגנלי־ןרעל סאד ,ןישאמ רעד ףיוא

 .לםערפ א

 זיא עקרעדי״ינש יד ,גיװ ןיא דניק סאד טנײװעצ ךיז טאה רעמיצ ןטײװצ ןיא
 ןגיװראפ ןעמונעג ןוא בוטש רעטײװצ רעד ןיא ןי״ירא ,ךיק רעד ןופ ןפאלעגסיורא

 .דניק סאד

 ,השעמ א ןעװעג זיא לאמ א

 ,ךעלײרפ טשינ ראג זיא השעמ יד

 טענא ךיז טביוה השעמ יד
 .ךלמ ןשידיי א טימ

 ,עלעגײפ ןיימ ,עקנילױל

 ,דניק ןײמ ,עקנילױל

 ,עביל אזא ןרױװעגנא באה׳כ
 .דניװ ןוא רימ זיא ײװ
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 ןטלאטשעג עטנעאנ

 ןיא קעװא קירוצ זיא עקרעטםײמ יד .ןראװעג ןפאלשטנא זיא דניק סאד

 .גאטימ םעד ןטײרגוצ ךיק
 ־ני.ירא טאה ,םיגפ ןפיוא ןעײלק טימ רוחב רעשיפראד א ,גגױנרעל רעד
 רעד״ ןפורעג םיא טאה ןעמ יװ רעדא ,קאז ןתנ .ןזייאסערפ סאד טכארבעג

 .שיטסערפ םײב טלעטשעגקעװא ךיז טא,ד ,״ןתנ רעגנאל
 םעד ןדי.יגשוצ סאד טקידנעראפ דארג טאה ,טעדנעב לאומש ,רעטסי.ימ רעד
 טאה ״ןתנ רעגנאל״ רעד ןעװ ,יקסגישטאק ראטקעריד־עיזאגמיג ןראפ גוצנא
 דראגרעב רעציזאב־לימ ןראפ עבארפ רעטײװצ רעד וצ קאר םעד טכאמעג קיטראפ

 .רענזאר
 :גנױנרעל םעד ןאטעג ףור א טאה רעטסי_ימ רעד

 .רענזאר ןרעה םוצ ןריבארפ ןײג ןרימ ןוא טעברא לקיטש סאד םענ ,הנױ —

 ׳טנװײל א ״טעװעגירעג״ ןוא לקניװ ןיא ןסיעזעג טציא זיא סאװ ,גנױנרעל רעד
 ןטימ קעװא זיא ןוא טעקשאק םעד ןאטעגנא ,טעברא יד טגײלעגקעװא טאה

 .רעטסינמ
 ״ןתנ רעגנאל״ רעד טאה ,בוטש רעד ןופ סיורא רעטסי_ימ רעד זיא םיוק

 :לוק א ףיוא ןעגנוזעצ ךיז ןוא טראװ סאד ןעמוגעג

 עװאפ ענעדלאג יד ןגיולפעג ,ןגיולפעג
 ״ןעמי עלא רעביא

 ,לגיופ רענעדלאג וד ,ןסירג עשז־זאל

 .ןעמאמ עקיצראה ןי_ימ ,עביל ןי.ימ

 עװאפ ענעדלאג יד ןגיולפעג זיא
 ,ןטאלג םעד ךי_יט ןרעביא

 ,לגיופ רענעדלאג וד ,ןסירג עשז־זאל

 .ןטאט ןקיצראה ןי.ימ ,ןביל ןי_ימ

 ןטײװצ םוצ ןאטעג קוק א לאמ עלא ןוא ןעגגוזעג טאה ״ןתנ רעגנאל״ רעד
 ןוא לשיטקרעװ םי_יב רעקידנגי_יװש א ןסעזעג זיא סאװ ,רעקעב עלעבײל ןלעזעג

 .טײנעג
 .טײטאב רעקעב עלעבײל ןופ ןגי_יװש סאד סאװ ,טםײװ ״ןתנ רעגנאל״ רעד

 ־רעביא סנטצעל טאה ,רעקעב עלעבײל ןלעזעג־רעדיננש רעכעלײרפ רעד ,רע
 זיא עלעבײל רעכלעװ טימ ,עקלע לדײמ־רעדי_ינש םאד .עידעגארט א טבעלעג
 טאה עלעבײל ,עקירעמא ןײק ןראפעגקעװא זיא ,ראי ײרד עצנאג ןעגנאגעגמורא
 עצנאג פא רע טגײװש לאמ טפא .ריא ךאנ רע טקנעב טציא ןוא ביל תמאב יז
 ,טפאשקנעב יד .קיראנאק א יװ ,ךיז רע טגניזעצ לאמ טפא ןוא ,טנאװ יד יװ ,געט

 ןופ םיורא טגניז ,טכענ יד ךרוד ןפאלש טשינ םיא טזאל ןוא םיא טגאנ סאװ
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 רעד ןאק ,טגניז רעקעב עלעבײל סאװ רעדיל יד ,תמא .רעדיל עקיזאד יד טא
 טאטש רעצנאג רעד ןופ ןעגנױ־רעדי״ינש עלא ןוא ןעגניז ךיוא ״ןתג רעגנאל״
 עלעבײל יװ ,המשנ ןוא ץראה ליפ יוזא טימ ,ןעגניז יוזא רעבא •ײז ןענעק

 .טשיג רעגײק ןאק ,עקירעמא ןײק קעװא זיא סע לדײמ םנעמעװ ,רעקעב

 ״עװאפ רענעדלאג״ רעד ןופ דיל םאד טקידגעראפ טאה ״ןתנ רעגנאל״ רעד
 .ןגיװשעג ץלא דאנ טאה רעקעב עלעבײל ןוא

 עלעבײל .ןטארעג טשיג םיא זיא,טלאװעג טאה ״ןתנ רעגנאל״ רעד םאװ ,סאד
 .ןעגנוזעג טשינ טאה

 טפאשקגעב יד זא ,טסײװ רע .גגױ רערטיכ א רעבא זיא ״ןתנ רעגנאל״ רעד
 ןטלאהםיוא גנאל טשינ טעװ ,המשנ סעלעבײל טגאנ סאװ ,טײקירעיורט יד ןוא

 .ןעגניזעצ ךיז זומ טפאשקנעב עסיורג עקיזאד יד .ןגי״יװש ריא ןיא

 :טלגראגעג ךיז ןוא שיטסערפ םי״יב ןענאטשעג זיא ״ןתנ רעגנאל״ רעד

 ,גאט רעבירט א זיא ןסיורד ןיא

 ,עראפ א זיא עלעביטש ןיא

 ,ןראי עגנױ ענינמ טבעלעגפא באה׳ב
 .עראמכ א ןיא יװ ראנ

 :רעטייװ טגניז ״ןתנ רעגנאל״ רעד .טגי״יװש רעקעב עלעבײל

 עראמכ א ןיא יװ ראנ
 ,ןראי עני.ימ קעװא ןענעז

 טנעמיד ןרעי_יט א טאהעג באה׳כ
 .ןריוװעגנא םיא באה ןוא

 .ןגיוא ענייז ןיא טלקניפ רערט א •פאק םעד ןי_יא טגיוב רעקעב עלעבייל
 ןיא ךערט יד .לטניפ ןיא ןפארטעג טאה רע זא ,טליפ ״ןתנ רעגנאל״ רעד

 ...טא ןוא ,גאזנא ןא זיא גיוא סעלעבײל

 ביוהנא ןיא .טגניז ןגיוא עקירעיױוט יד טימ ןלעזעג־רעדיננש רעכײלב רעד
 ...ליטש ...ליטש

 ןריוװעגנא םיא באה ךיא
 ,ןעניפעג טשינ םיא ןאק ןוא

 ןגיוא ענײמ ראפ רימ רע טײטש ןעײטש
 .ןעמוק טשינ םיא וצ ןאק ךיא ןוא

 טא .עקלע לדײמ־רעדייגש סאד ןגיוא יד ראפ רע טעז השעמ תעשב ןוא
 רעטניװ םעד זיא סאװ ןוא ,ראי יירד עצנאג ןעגנאגעג זיא רע רעכלעװ טימ ,יד

 .עקירעמא ןײק ןראפעגקעװא

132 



 ןעלאטשעג עטנעאג

 ןעגנוזעג טא.ר רעקעב עלעבײל .טכײרגרעד םנײז טאה ״ןתנ רעגנאל״ רעד
 ןגעװ טדערעג דיז טאה דיל ןדעי ןיא .ןטײװצ ןכאנ דיל ןײא קיצראה ןוא דיוה

 .רערט עתמא ןא טלקניפעג טאה דיל ןדעי ןיא ,עביל רעטרעטשעצ א

 ,ןגיולפעג רעסאװ ןרעביא ןענעז ךעלעבײט ײװצ
 .טשוקעג דיז ײז ןבאה ךעלעקםיפ יד ןיא

 ,שטנעמ רענעי ןרעװ לאז ןטלאשראפ

 .טשימעגנינרא עביל רעזדנוא ןיא ךיז טאה סאװ

 רעד טכארט — ,ןגיולפעג רעםאװ ןרעביא ןענעז ךעלעבי״יט ײװצ טשינ
 ןבילבעג זיא עטײװצ סאד ןוא .סע טסייה עקלע ,ענײא ראג — ,״ןתג רעכיוה״

 .סיוא המשנ יד ךיז טגניז ןוא ,סע טסײה רעקעב עלעבײל ,יה־אד

 םעד טפלעה .טימ טײהרעליטש טמורב ןוא ״ןתנ רעגנאל״ רעד טכארט יוזא
 .ןעגניז םענײז רבח ןקידנדייל

 ,ױנעבױל ,טאטש רעטײװ א ןיא ןעמוק טסעװ וד זא

 ,ןעקנעדעג וטסלאז דײר עניימ

 ,ױנעבױל ,רעסאװ א רעביא ןעמוק טסעװ וד זא ןוא

 .ןעקנירטרעד טשינ ךיז וטסלאז

 יז .טרעהעגוצ דיז ןוא ריט טײז רענעי ףיוא ןענאטשעג ױא עקרעדײנש יד
 ןלעזעג־רעדױנש רעד זא טרפב ,רעדיל ענײש עקיזאד יד ןרעה וצ ביל טאה

 .ןגיוא יד ךעטראפ ןטימ טשיװעג־ דיז טאה יז .ײז טגניז רעקעב עלעבײל

 ,ױנעבױלי ,טאטש רעטי.יװ א ןיא ןעמוק טסעװ וד זא

 .ןענעקאב וטםלאז דײר עני.ימ

 ,ױנעבױל ,רעי.יפ א רעביא ןעמוק טסעװ וד זא ןוא

 .ןענערבראפ טשינ דיד וטסלאז תורצ ראפ

 טפלעה ״ןתנ רעגנאל״ רעד .ןטיױוצ ןכאנ דיל ןײא טגניז רעקעב עלעבײל
 :רעטנוא םיא

 עביל עקידרעי.יפ א
 ,ןענעדב ןצראה ןי.ימ ןיא טוט
 ,ןבעלי רעי.יט ןײמ ,טםײװ טאג

 .ןעמענ דיז רימ ןלעװ יצ

 ,טי״יצ יד דיז טנאמרעד ,ריט טײז רענעי ףיוא טײטש סאװ ,עקרעדיננש יד

 .ןראי עשלדײמ יד ןיא לאמ א ,לאמ א .ןעגנוזעג דיל עקיזאד סאד טאה יז ןעװ
 ןוא טקעמעגפא טאה טי_יצ יד םאװ ,סאד ראלק ףיוא לאמ א דאנ טציא טעז יז

 .עביל עטשרע ריא — ןרעקמוא טשינ רעמ לאמ ןײק ןיוש םע טעװ
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 רעגנאמ קיציא

 ריא טציז טא .טעבראעג לאמ א טאה יז װו ,בוטשרעדייבש יד יז טעז טא
 :טגגיז ןוא ןישאמ רעד ייב עזיור עטרבח

 ,עלעמײב א טײטש ,עלעגרעב ןפיוא ,טראד

 ,ןגיובעגנײא גנאל ןיוש זיא עלעמײב סאד
 ןתח רעי״ירטעג ןײמ טײטש ןטראד

 .ןגיוא עטבײװראפ ענײז טימ

 :טסײרט עטייװ א יװ ,ריא טרעפטבע עקלײב עטיור יד ןוא

 ,ןטעב דימ ןעוט ןרעטלע ענײמ

 ,ןסעגראפ ריד ןא ןיוש לאז׳ב

 ,ןפױלייבראפ טעװ לרעסאװ ןײא טשינ
 .ןשעלראפ טשינ רענײק טעװ עביל רעזדנוא

 ־תעשב טעז ןוא ,ריט טי״יז רענעי ףיוא עקרעטםײמ יד דיז טבאמרעד יוזא
 ץראה ןפיוא טנעה עטגיילראפ טימ טייטש יז .טנגוי ריא ןופ רעדליב יד השעמ
 סאד ןעגניז ןא טביוה רעקעב עלעבײל זא ,ראנ .ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא
 ,דײרפ ןוא תחנ ןא קעװא ןענעז םאװ ,ןראי עגנױ עטליפשראפ יד ןופ דיל

 .דרע יד ןשוק ןרערט עריא ןוא פאק םעד פארא יז טזאל

 ,ןראי עגבױ ,םוא דיז טרעק
 — ןעמענוצ די״יא ןלעװ רימ

 :םיא טרעפטנע ״ןתנ רעגנאל״ רעד ןוא ,עלעבײל טגניז

 ,ןרעקמוא טשיב דיז ןלעװ רימ
 ,ןדעקמוא טשינ דיז ןלעװ רימ

 .ןעמעװ וצ אטשינ זיא׳ס

 :ןריר וצ ןײטש א שממ ,דיז טעב לוק םעלעבײל ןוא

 ,ןראי עגנױ ,םוא דיז טרעק
 .ןעמעשראפ טשינ זדבוא טוט

 ,ןרעקמוא טשינ ריז ןלעװ רימ
 ,ןרעקמוא טשינ דיז ןלעװ רימ

 .ןעמעװ וצ אטשינ זיא׳ס

 עקרעטםײמ יד טײטש ריט טייז רענעי ףיוא .ןעגניז ןעגנױ־רעדיננש ײװצ יד
 .הליפת א יװ ,דיל םעדעי דאנ טמורב ןוא ץראה ןפיוא טנעה עטגײלראפ טימ

 לעװש רעד ףיוא ןוא .רעדניק יד דיז ןליפש ,ןוזגנילירפ רעד רעטנוא ,ןסיורד ןיא
 .עװאפ ענעדלאג יד טײטש בוטשרעדיױש רעשידױ רעד ןופ
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 נװײקעוב





 טניװרעמוז לשרעה ןופ תױשעמ יד

 עלוטנאפ ייב טגיװרעמוז לשרעה טלײצרעד רימ טאה תױשעמ י־ז .השעמ
 ־שאפעראזז םתס ןוא סרעריפ־רעםאװ ,םרעגערט עשידלי װו ,עניאשט רעד ןיא יוג

 .גאטימ דאנ סיקעז ןוא ףניפ ןשיװצ ײט ןעקנירט ןעמוק ןגעלפ םעקינ
 זיב שילרעטסיוא ןעװעג ןעגעז ,טלײצרעד טאה לשרעה סאװ ,תױשעמ עלא
 טימ ןפארטעג דיז ןבאה ײז לי.יװ ,עתמא ןעװעג ןענעז תױשעמ עלא ןוא ,ראג

 .ןײלא םיא
 ריא טםײװ ,למיה ןטנרעטשעגסיוא ןא גאט וצ טנייה דאג טעז ריא ביוא

 .ןטניװרעמוז לשרעה ץוחא ,טשינ םענײק ? ןעקנאדראפ וצ טאה ריא ןעמעװ
 ־רדח ןײלק א ןעװעג דאנ זיא ,לשרעה ,רע ןעװ ,לאמ א םאד זיא ןעשעג

 .ףלע ראי א ןצנאג ןיא .לגנײ
 טפאכעג רע טאה ץימש ;טלעװ רעד ןיא רענײא ןעװעג רע זיא רעפיטש א
 רע טאה קישטנאק םעיגינ ןדעי ;ןיירא םיא ןיא ראנ זיא׳ם ליפ יװ ,ןיבר םענופ

 ■ .רעטשרע רעד טכוזראפ
 ןגעקטגא טשינ א טימ טשינראג א ןעװעג ןענעז ןיבר םענופ ץימש יד ראנ

 .עמאמפיטש רעד ןופ ןפיננק םעד
 הניק וצ םיא טימ ןעגנאגעג זיא יז ןעװ ,ןבראטשעג זיא עמאמ סלשרעה

 .םותי א ןראװעג ןריובעג זיא רע
 טכארבעגפארא םורא טי_יצ א ןיא טאה עטאט רעד םאװ ,עמאמפיטש ידךוא
 ,הרבס א זיא׳ס ןוא ,טאהעג ביל טשינ ,ןעלשרעה ,םיא טאה ,דמערפ רעד ןופ
 טקישעג םיא יז טאה .ןראי יד ןעגנאגרעד ריא זיא לשרעה .טסיזמוא טשינ זא
 טשרע ןעמוקעג םײהא ;גאט ןצנאג א ףיוא ןראװעג ןלאפראפ רע זיא ,גנאג א

 .ערעשטעװ וצ
 ,רעטעװעראהעגפא ןא קראמ םענופ ןעמוק םײהא טגעלפ עטאט רעד ןעװ
 :ץראה רעטיב ץנאג ריא םיא ראפ ןסיגםיוא עמאמפיטש יד טגעלפ ,רעדימ א

 .״יוזא לשרעה״ ןוא ״יוזא לשרעה״
 רע ,תמא .ןגאלשעג טשינ לאמ ןײק םיא טאה ,רעטוג א עבטב ,עטאט רעד
 ,טראעג שוריפב םיא טאה׳ם ,״דעלקיטש״ סלשרעה ןופ שפנ־תמגע טאהעג טאה
 טגעלפ ,״עלעקנעב א ןלעטשוצ״ ריא טקידנעראפ טאה עמאמפיטש יד זא ןוא

 ךאט לכײמש א קירעיורט רע
 זא ,ןעז דאג טסעװ .טשינ ךיז גראז ,עטאלז ,טי.יל א ןייז ךאנ טעװ רע —

 .״טײל עמערא״ יד ןופ ...ראנ ,טי.יל א ןײז טעװ רע
 טאה ,לטרעװ א טימ ןינע ןצנאג םעד פא טמוק עטאט רעד זא קידנעעז
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 רעגנאמ קיציא

 םיא יז טאה ,טנעקעג יז טאה ןפיינק .ןבעגעג הצע ןא ןײלא ךיז עמאמפיטש יד
 .״קירעבמעל טימ עקארק ןעזעג״ ,טגאז ןעמ יװ (רע טאה פינק ןדעי ןופ .ןפינקעג
 ןוא ״ךעלקיטש״ עי.יג טימ ןפייגק ריא ףיוא טרעפטנעעג טאה לשרעה ןוא

 .״ךעלציפש״ עײנ טימ
 ־דאראמאס רעד .טלעװ רעד ןיא רענײא רעפיטש א .ןעװעג רע זיא אזא טא

 •םיסדנוק עלא ןופ רענ
 ןיא ןטאט ןײז י.יב יװ ,ןאה א טײרדעגמורא ךיז טאה בוטש ןיא ײז ייב
 טכאמעגנא ,טלאװעג טאה רע סאװ ןאטעג טאה ןאה רעקיזאד רעד .ןטראגנײװ
 טאה רענײק .טעפעשטעג טשינ םיא טאה רענײק .טלאװעג טאה רע װו ,ןטראד
 ןעװעג ןעלשרעה וצ זיא םאװ ,עמאמפיטש יד .תולאש ןײק טגערפעג טשינ םיא

 .ביוט א יװ שממ ןעװעג ןאה םוצ זיא ,בלכ א יװ רעגרע
 טאה ,םילוגליג ןוא תוחור ,םידש ןיא טביולגעג טאה םאװ ,עמאמפיטש יד
 .לדנעמ־שרעה ןאמ ןטשרע ריא ןופ לוגליג א זיא ןאה רעד זא ,טדערעגנייא ךיז
 .לפעק ןטימ ןרעטיצ ןייז ןיא ןוא ״קוק ןקיטײז״ ןײז ןיא טנעקרעד םיא טאה יז

 .רענײב יד טימ לדנעמ־שרעה
 ןפורעג עקאט םיא יז טאה ,םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ זיא רעגײק זא

 :ןגיוא יד ךעטראפ ןטימ טשיװעג ךיז ןוא ״לדנעמ־שרעה״
 רעװ .רימ זיא ײװ ,ןראװעג וטםיב ןאה א .לדגעמ־שרעה (פא טםמוק —
 ,טנראװעג ךיד באה׳כ זלדנעמ־שרעה ,ןדײמ עלא ןפיולכאנ ןםײהעג ריד טאה

 הימ זיא יױו ,ןאה א ןיא ןראװעג לגלוגמ וטסיב טציא ,לדנעמ־שרעה
 :רעטעפש עגר א

 טנעה יד ןיא רימ וצ ןלאפעגגיירא טםיב םאװ ,לדנעמ־שרעה (לזמ ןי_יד —
 ,טעליוקעג גנאל ןופ ןיוש ךיד ןעמ טלאװ ןרעדנא ןא י_יב .טנעקרעד ךיד באה׳כ ןוא

 .ןםעגראפ ריד ןא ןיוש גנאל ןופ ןוא ןםעגעגפיוא גנאל ןופ
 זיא עמאמפיטש יד זא ,טליפעג שוריפב טאה לדנעמ־שרעה ןאה רעד ןוא
 (בי_יװ ןי_יז ןעװעג לאמ א זיא יז זא ,טנעקרעד ךיוא טאה רע יצ הני_ירפ א םיא

 טשינ רע טעװ ,טשינ טסײװ רע םאװ סאד ןוא .טניװרעמוז לשרעה טשינ טסײװ
 .ןלײצרעד

 לדנעמ־שרעה ,טעלױקעגסיוא טשינ ןיוש טאה ןעמ רעניה ןוא רענעה לפיװ
 סאװ ,ןעמאמפיטש רעד ןופ טצישאב ןוא טיהאב ,ןבעל ןבילבעג זיא ןאה רעד
 ערעדנא ןופ סעקלופ עשרעניה ןסע טי_יצ וצ טייצ ןופ ןבעגעג וליפא םיא טאה

 העניה עטעליוקעג
 טאה ,לדנעמ־שרעה (ןאמ רעטשרע ריא זא ,טנאמרעד ךיז טאה עמאמפיטש יד

 .ןבעל׳ס ,עקלופ עשרעניה א טאהעג ביל
 םעד לדנעמ־שרעה טאהעג טני_יפ טאה טניװרעמוז לשרעה זא (ךיז טײטשראפ

 .עמאמפיטש יד טאהעג טני_יפ טאה רע לי_יװ (ןאה
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 ־סױא ןופ .ןראי יד ןעגגאגרעד ןאה םעד רע זיא ,טנעקעג ראג טאה רע װו
 .טשיג ןיוש ןעמ טדער ,זייװקיצנײא ןרעדעפ ןסייר

 טאה .טקעװעגפיוא לשרעה םיא טאה ,למירד א טפאכעג ןאה רעד טאה
 ןאה רעד זיב ,טגאיעג גנאל יוזא םיא רע טאה ,ףיוה ןיא ןפארטעגגא ןאה םעד רע
 וצ ןפורעג ,טעײרקעצ קירעזײה ךיז ןוא טיולפ ןפיוא טרעטאלפעגפיורא טאה

 .עמאמפיטש יד ףליה
 םעד לדנעמ־שרעה ןופ ײרק ןטלפײװצראפ םעד קידנרעהרעד ,עמאמפיטש יד
 ןופ טזײלעגסיוא םיא ןוא קידעבעל־טשינ טיוט־טשינ ןפיול וצ ןעמוקעג זיא ,ןאה

 .טנעה םלשרעה
 דאנ ןעװעג ןאה םענופ ײרק רעקירעזײה רעדעי זיא ןעמאמפיטש רעד ראפ
 יוזא .ה״ע ןאמ ןטשרע ריא ןופ לוגליג א טימ ןאט וצ אד טאה יז זא ,ןמיס א

 .הילע ןא טימ ןייז דבכמ םיא טגעלפ ןעמ ןעװ ,ןעײרק רע טגעלפ
 ןרעביא ןאה םעד טגאיעג רעדיװ טאה לשרעה רעפיטש רעד ,לאמ א ךיז טכאמ
 .רעטוג־טשינ א יװ ןגארטעג לגילפ עטעשאלפעצ טימ ךיז טאה ןאה רעד .ףיוה
 ןוא םיא ךאג טגאיעג ךיז טאה רע .טאהעג האנה דליװ ןופרעד טאה לשרעה
 ,רעירפוצ ףיוא ךאװ א טכארטעגוצ ןײלא טאה רע סאװ ,לדיל סאד ןעגנוזעג

 :עקלופ עשרעניה א ןקיפ ןאה םעד ןעזעג טאה רע־ןעװ

 ,רעסערפ־רעניה לדנעמ־שרעה
 .רעסערג ןסקאװ טשינ טסלאז וד

 ראנ .טיולפ ןפיוא ףיורא ,הנכם אזא ןיא רעגײטש ןי״יז יװ ,זיא ןאה רעד
 ףליה וצ ןפורעג ,טעײרקעג טאה רע .טזאלעג ור וצ טשינ םיא טאה לשרעה
 דארג זיא יז .םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ רעבא זיא עמאמפיטש יד •עמאמפיטש יד
 ןפארטעגנא יז טאה געװ ןפיוא .לבלעװעג־זייפש ןיא ןפיוקני.יא סעפע ןעגנאגעג
 ןוא תוחור ,םידש ןגעװ סעומש א טריפראפ ריא טימ ןוא ןירעכערפש יד לטיג

 .ןכאז עשירעביגװ ערעדנא ןוא ,םילוגליג
 ,ןטמאלפעצ א לשרעה רעזדנוא ןפארטעג יז טאה ,ןעמוקעג םײהא זיא יז ןעװ
 .טלכראכעג םיוק־םיוק ןיוש טאה ןאה רעד ןוא ,ןאה ןכאנ קידנגאי ךיז ,ןכעלקילג א
 ־פיטש יד .ןלײצרעד וצ קירעביא זיא ,עקיניגז סאד טזײלעג טאה לשרעה זא
 ־סיורא םיוק ךיז טאה לשרעה .ןרעיוא יד טײרדעגנא טוג־טוג םיא טאה עמאמ
 ןוא גנוצ יד טלעטשעגסיורא ריא רע טאה קידנפיולטנא .טנעה עריא ןופ ןסירעג
 :ןרעה ןלאז טײק ןוא דניק ,סאג רעצנאג רעד רעביא ןעגנוזעצ ךיז ףפית עקאט

 ,רעסערפ־רעניה לדנעמ־שרעה
 .רעסערג ןסקאװ טשינ טסלאז וד
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 םיא ,םמערא עריא ןיא ןאה ןטזײלעגסיוא םעד ןטלאהעג טאה עמאמפיטש יד
 :טעשטפעשעג ןוא ןצראה םוצ טעילוטעגוצ

 ורימ זיא ײװ ,לדנעמ־שרעה ,פא טםמוק —
 :ןגירשעגכאב יז טאה לשרעה ןקידנפיולטנא םעד ןוא

 טשרע וטםעװ ,ערעשטעװ וצ ןעמוק םײהא טסעװ וד זא ,טראװ ,טראװ —
 .עקינײד םאד ןפאכ

 ־נוה א .ערעשטעװ וצ ןעמוקעג םײהא טשינ זיא לשרעה זא ,דיז.טײטשראפ
 ־שרעה יװ ןעזעג ןױמד ןיא .ןסאג יד רעביא טײרדעגמורא ךיז רע טאה ,רעקירעג

 וצ םיא טשטניװ עמאמפיטש יד יװ ,עקלופ עשרעגיה א טקיפ ןאה רעד לדנעמ
 :ןצראה ןצנאג ןטימ

 ו ןעמוקאב ליוװ ריד לאז ,לדנעמ־שרעה ,סע ,סע —
 טעשטאט טציא ? טגיוטעג םיא סע טאה סאװ וצ .טאהעג הטרח טאה לשרעה

 .ארומ רע טאה ןײג םײהא ראנ ,רעגנוה רעד םיא

 ,ליטש .ןעמוקעג םײהא לשרעה זיא ,ןפאלשעג ןיוש ןענעז עלא ןעװ ,טכאנ י_יב

 א טגײלעג דיז ןוא םעדיוב ןפיוא ןכארקעגפיורא רע זיא ,רעגניפ ץיפש יד ףיוא
 .ןפאלש רעקירעגנוה

 .סטיישראפ א ,לדנעה גנױ א זיא ןײלא רע :טאהעג רע טאה םולח םעגדאמ א

 רדח ןיא לאמ עטשרע סאד םיא טריפ ,ןוה עקידובפב ,עטעפ א ,עמאמפיטש יד
 •ןי-ירא

 יװ ,טלאה רע .ןאה רעד לדנעמ־שרעה זיא — זרעניגימ טאג — דמלמ רעד
 :םיא טגערפ רע ןוא טי״יז א ףיוא לפעק סאד ,רעגײטש ןי_יז

 ז טכאמ יװ ׳ףלא ץמק —
 .לפעק ןיא םיא קיפ א ףפית עקאט ןוא

 ? עלעגנײ ,למיג ץמק ןוא —

 .לפעק ןיא םיא קיפ א לאמ א דאנ ןוא

 ־מורא דיז ןוא ףאלש םענופ טפאכעגפיוא לשרעה ךיז טאה רענעקארשרעד א
 .ןטײז עלא ןיא טקוקעג

 .םולח א ןעװעג זיא ץלא ןוא ,םעדיוב ןפיוא זיא רע ,אי

 .טרעהעגנײא ףראש דיז ןוא טמעטאעגפא טאה רע

 ז טראפ סע טקיפ רעװ רעבא
 םעד טקעטשעגםױרא ןוא לרעטצנעפ־דאד םוצ ןכארקעגוצ דעלעמאפ זיא רע

 •פאק
 ןעװעג זיא למיה רעד .טפעלפעג יװ ןבילבעג לשרעה זיא עגר עטשרע יד
 ןאה רעד לדנעמ־שרעה ןענאטשעג זיא ןעמיוק ןצראװש ןפיוא .טנרעטשעגסיוא

 .ןרעטש יד לבאנש ןפראש ןי_יז טימ טקיפעג ןוא
 .סעברעז ןענעז סאד זא ,טנײמעג טאה ןאה רעשיראנ רעד
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 יד ןקיפ רעטייװ יוזא ןעלדנעמ־שרעה ןזאל .הגכס יד טליפרעד טאה לשרעה
 ראנ ׳רעד ןופ ראנ טשינ ,טבאנרעמוז רעצנאג רעד ןופ לת א רע טכאמ ,ןרעטש
 רעביא טכאנ ןײא טזאל ,טנאקאב זיא׳ס יװ לייװ .ללכב טכעננרעטש עלא ןופ

 .ןרעטש יד השוריב רעטײװצ רעד
 טאה ךיוב ןפיוא .לרעטצנעפ־ךאד ןכרוד ןכארקעגסיורא ךעלעמאפ זיא לשרעה
 טשינ לאז לדגעמ־שרעה ,ןעמיוק םוצ טרעטנענרעד ךעלעמאפ ־ךעלעמאפ ךיז רע

 .ןרעה
 ,הליכא רעד טימ ןעמונראפ יוזא ןעװעג עקאט זיא ןאה רעד לדנעמ־שרעה ןוא

 .טרעהעג טשינ טשינראג עקאט טאה רע זא

 לדנעמ־שרעה .לגילפ יד ייב ןאטעג פאכ א לשרעה םיא טאה לאמ א טימ
 ןכארבעגםיוא קירוצ רע טאה קערש ראפ זא /ןקארשרעד יוזא ךיז טאה ןאה רעד

 .טקיפעגסיוא טאהעג ןיוש טאה רע סאװ ,ןרעטש עלא

 ןעגנוזעג ןוא פאק ןרעביא טײרדעג ןאה םענעקארשרעד ןטימ טאה לשרעה
 :ןלאפעגנײא דארג םיא זיא סאװ ,לדיל ײג א

 ,רעקיפנרעטש לדנעמ־שרעה

 .רקיע רעד זיא הליכא יד

 טאה לשרעה ,ןעקנוװעגפארא םיא וצ שירזממ ןבאה למיה ןפיוא ןרעטש יד
 :ןיימ רעײז ןענאטשראפ

 .הבוט יד ןסעגראפ טשינ לאמ ןײק ן׳רימ ,לשרעה —

 ־ןרעטש סאד .טעילעמשטירפ יוזא ןעװעג ןאה רעד זיא טונימ ראפ עטשרע יד
 יוזא זיא ,האנה אזא טימ טײהרעליטש טעװארפעג טאה רע םאװ ,טײצלאמ
 טשינ טונימ ראפ עטשרע יד טאה רע זא ,ןראװעג ןסיירעגרעביא טכירעגמוא

 .םיא טימ ךיז טוט׳ס סאװ ,ללכב טסװועג

 ןוא פאק ןרעביא ןעײרד וצ ןביוהעגנא םיא טימ טאה לשרעה ןעװ טשרע
 קידארומ ךיז רע טאה ,רענאידניא ןא יװ ןעמיוק םעד םורא ןצנאט ןעמונע^

 .טעײרקעצ

 רעגייטש רעד זיא׳ס יװ ,טרעפטנעעגפא םיא ןבאה לטעטש םענופ רענעה יד
 ןבאה לטעטש ןופ םיטאבעלאב יד זא .יירעײרק אזא ןראװעג זיא׳ס .רענעה ןופ

 .ןיוש טגאט׳ס זא ,טנײמעג ,רעםאװ־לגענ ןסאגעגפא ,טפאכעגפיוא ךיז
 ריא ןופ ןעײרק עטלפײװצראפ סאד טרעהרעד טאה עמאמפיטש םלשרעה
 ערעשטאק רעד טימ ןוא דמעה ןליוה ןיא .הנכס יד טליפרעד טאה יז ...לוגליג
 ־ךאד ןכרוד טראפשעגכרודא ךיז םיוק ,מעדיוב ןפיוא ףיורא יז זיא טנאה רעד ןיא

 .לרעטצנעפ

 יד .ןלעטשראפ ןײלא ןיוש ךיז ריא טנעק ,טזײלעגפא טאה לשרעה סאװ
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 .טעװעלאשזעג טשיג םיא טאה עמאמפיטש

 ענעי ןופ םינמיס עאלב־ןוא־ןױרב יד טני״יה ךאנ טזייװ טניװרעמוז לשרעה
 :טניולעג ךיז טאה׳ם רעבא .פעלק

 .טעװעטארעג טראפ ךיא באה ןרעטש יד —
 טימ טשינ סעפע ןראװעג ןא טכאנ רעגעי ןופ זיא ןאה רעד לדנעמ־שרעה
 לאמ ןטצעל םוצ לפעק סאד ןפראװראפ רע טאה םורא ןכאװ ראפ א ןיא .ןעמעלא

 .ףיוה םענופ לקניװ א ןיא

 זיא ,לשרעה ,רע .טשיג רענײק טסײװ ,טנײה זיא רע לוגליג א ראפ סאװ ןיא
 עתמא טלײצרעד ןוא רע טבעל טא :ןמיס א .פעלק יד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג רעבא

 .ןײלא םיא טימ עקאט ןפארטעג ךיז ןבאה םאװ תױשעמ

 :לגײפ יד טימ השעמ יד ,לשמל ,טא

 ןופ רוחב א ןעװעג לאמטסנעד זיא לשרעה .קיראק ןראי טימ םאד זיא ןעשעג
 ןיוש טאה לדײא רעטםעװש ערעגניי ןייז .רענײב טימ גנױ א ,ןצניינךצכא ראי א
 ־עג ,רעגײטש ריא יװ ,ךאנ טאה עמאמפיטש יד ראנ .טאהעג הנותח טאהעג

 :טעשטראװ

 ןוא טסופ םורא ךיז טײרד סאד ראנ ,עטאט א ןיוש גנױ אזא זיא ןטײל ײב -־
 ־שרעה ןײמ יװ ףוס ןבלעז םעד ןבאה ךאנ טסעװ .ןדײמ ךאנ ךיז טגאי .טסאפ

 .דײר עניימ קנעדעג .לדנעמ

 םיא יז זיא דנײרפ ןײק .טעשטראװעג טאה עמאמפיטש יד סאװ עלאמ ראנ
 יאדװא — ןאה םעד לדנעמ־שרעה ןופ טיוט םעד טניז ןוא ,ןעװעג טשינ לאמ ןײק

 .טשינ יאדװא ןוא

 רטפנ זיא ןאה רעד לדנעמ־שרעה סאװ גאט ןיא — ראי םעדעי יז טאה ,בגא
 שידק טגאזעג טאה שמש רעד רזוע ןוא לוש ןיא טכיל ןבעגעג — ןראװעג

 .סטלאצאב ראפ

 טאהעג הנותח לזמ טימ טאה לדײא רעטסעװש ערעגניי םלשרעה ,רוציקה
 .לגניי א טימ ןראװעג ןגעלעג יז זיא ראי םוצ ןוא

 ןוא טייז א ןיא ןעלשרעה ןפורעגקעװא עטאט רעד טאה תירב ןראפ געט ײװצ
 :טגאזעג מיא וצ

 ןמלז וצ ןאבאראד ןײק רעבירא ראפ ןוא דרעפ םאד ,ןוז ןײמ ,ןי״יא ןאפש —
 ,ױ_יװ לםעפ םאד ןבעג ריד לאז רע זא ,ןוז ןײמ ,םיא גאז ןוא רעקנעש םעד

 ,םשה הצרי םא .קירוצ ראי קיצנאװצ טימ רימ ראפ טלעטשעגקעװא טאה רע סאװ

 :ןבעל ןיימ ןיא גאט רעטסכעלײרפ רעד ןייז טעװ ,םיא גאז יוזא ,ןגראמרעביא

 ראפ ןוא דרעפ סאד ןי_יא ןאפש ,לשרעה ,שטי_יב יד םענ .לקינייא עטשרע סאד
 .טרעטשראפ ןרעװ טשינ הלילח לאז תירב רעד ,ןײװ לסעפ ןטימ סבטײצאב םוק ןוא

 ־יוװשעג ןעװעג ןענעז ןאבאראד ןופ רעקנעש רעד ןמלז ןוא עטאט סלשרעה
 ,קירוצ ראי קיצנאװצ ךרע ןא טימ .המשנ ןײא ןוא ףוג ןײא .רעדירב עטוג ענער
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 רעד ןמלז טאה ,ןפארטעג לאמ א דאנ טי״יצ רעגנאל א ךאנ ךיז ןבאה ײז ןעװ
 ,רעלעץל זיא ןײװ לםעפ א טלעטשעגפארא ןגיוא יד ןיא רבח ןײז ראפ רעקנעש

 ןיגיװ לסעפ םאד זא ,טגאזעג םיא ,עצײלפ ןיא רבח ןײז קידגעוט פאלק א ןוא
 םיא דיז טעװ׳ס ןעװ ןוא טגײלעגפיוא ןייז טעװ רע ןעװ ,ןעמענ ןקיש רע ןעק

 •ןבעל ןײז ןיא גאט רעטםכעלײרפ רעד זיא׳ם זא ,ןטכוד

 רעקנעש םעד ןמלז ייב לםעפ סאד ןענאטשעג זיא ראי קיצנאװצ ךרע ןא
 ,טראװרעד דיז טאה׳ס זיב ,רעלעק ןיא

 םינפ םנטאט םעד ןעזעג לשרעה טאה ןבעל ןייז ןיא לאמ עטשרע םאד
 .טײקיטכיל אזא וצ לגוסמ זיא דײרפ עתמא ראנ .ןעגייש

 רעד טימ שטייב יד ןעמונעג ,ןגאװ ןוא דרעפ טנאפשעגנײא טאה לשרעה
 :ןי-ירא טנאה ןיא דלארט רעטיור

 .׳ ןאבאראד ןײק ,ןאטשאק ,איװ —

 דלעפ .פארא־גראב ,ףיורא־גראב .סגעװ ךלהמ א ןעװעג זיא ןאבאראד ןײק
 .דלאגנוז ןוא לגײפ .געװ עזאפ םעילאפאט ,דלאװ ןוא

 לשרעה זא ,טראװעג טשינ ,ןפאלעג זיא ,טאז ןוא טורעגםיוא ,לדרעפ םאד
 .שטײב רעד טימ ןענאמרעד םע לאז

 ןיא םתם לשטײב ןטימ טלאנקעג .ראג זיב טגײלעגפיוא ןעװעג זיא לשרעה
 עקאט טשרע טא ,םארג א טלזײרגעג םיא ךיז טאה ןפיל יד ףיוא .ןיירא טלעװ רעד

 :טכארטעגוצ

 ,ןאב א ראנ ,לדרעפ ןײק טשינ

 •ןאבאראד ןײק טילפ ,םע טפיול

 ישטײט׳ם ,לשרעה :לדרעפ סאד טגערפ
 ז שטי-יב יד ריד גיוט סאװ וצ ,גאז

 רע טאה ראפרעד .קירעביא זיא שטייב יד זא ,טליפעג עקאט טאה לשרעה
 ־מײה זיא לדיל א טימ לײװ ,ראפרעד זיולב רשפא ןוא .לדיל סאד טכארטעגוצ

 .געװ ןפיוא רעכעל
 ךיז טאה רעקנעש רעד ןמלז .ןאבאראד ןײק ןעמוקעגנא רע זיא טכאנ ראפ
 ןופ ןוז רעקיצנײא רעד ,טײקינײלק א .בוט־ןבא ןא טימ יװ ,טײרפרעד םיא טימ

 ורבזז ןטסעב ןי_יז
 :עצײלפ רעד ןיא ןאטעג פאלק א ןעלשרעה טאה רע

 לאה ,ןראװעג טלא זעטאט רעד סעפע טכאמ םאװ —
 רעד ןמלז םיא טאה ,תוחילש ןײז ןבעגעגרעביא םיא טאה לשרעה זא ןוא

 :עצײלפ רעד ןיא ןאטעג פאלק א לאמ א רעדיװ רעקנעש

 .בוט־לזמ א זדנוא טמוק׳ס ,סע טסײה .לשרעה ,ביל ךיד ךיא באה יוזא —
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 ,רעקראטש ןראװעג סע זיא ןראי יד טימ •טײטש ןייװ לםעפ סאד זא ,ךיז טײטשראפ

 .רעכאװש ץלא רעטלע םאװ :עטאט ןײד ןוא ךיא יװ טשינ

 :טקידנעראפ רעקנעש רעד ןמלז טאה ץפיז ןפיט א טימ ןוא

 !ןייװ לסעפ א וצ ןבילגעג ןעװעג טלאװ שטנעמ רעד ןעװ ,ךא —

 לקעז א ןעמונעגטימ טאה רע שטאכ ןוא ,דרעפ יד טנאפשעגסיוא טאה לשרעה
 :ןדניבפיוא טזאלעג טשינ סע רעקנעש רעד ןמלז טאה ,םײה רעד ןופ רעבאה

 וטסײטשראפ ,טנײה .סנגעװקירוצ ףיוא ןבאה וטםעװ רעבאה לקעז ןײד —
 ןײא ןופ ןסע ןלעװ ײז .קעשאל ןי.ימ ןופ טסאג רעד קעשאל ןי״יד זיא ,ךימ
 ,ןענאטשראפ .םאבעלאב ןיא ןטארעג •םיחרוא ביל טאה קעשאל ןײמ .עטעראק

 ז לשרעה
 רעקנעש רעד ןמלז םיאי טאה ,דרעפ ןטימ טקיטראפעגפא ךיז טאה לשרעה זא

 ראפ סנײא ,ןייװ ךעלזעלג ײװצ ןסאגעגנא .עילאס רעסיורג רעד ןיא ןטעבראפ
 :טסאג ןראפ עטײװצ סאד ןוא ךיז

 •ריד ןופ תחנ ןבאה עטאט ןי״יד לאז ןוא ,לשרעה ,םײחל —

 רעקנעש רעד ןמלז .געװ ןגנאל םענופ קירעגנוה ןוא דימ ןעװעג זיא לשרעה
 :ןפורעגנא ךיז ןוא טליפרעד סע טאה

 א ןעמוקוצקירוצ בױחמ זיא עטתינולפ ןיימ .לשרעה ,קירעגנוה טסיב —
 .היװל א וצ ןעגנאגעג זיא יז ,עגר עדאיל

 עשידלי עלא ףיוא״ ,לסיז ,בי.יװ םרעקנעש םעד ןמלז זא ,טסוװעג טאה לשרעה
 .טאטש ןיא היװל עשידלי ןײא ןײק טשינ טלעפראפ ,״רעדניק

 :ןגאז וצ עבט א טאהעג יז טאה ,היװל אזא ןופ קידנעמוקקירוצ ,דימת

 ו רעדניק עשידױ עלא ףיוא ,ןעװעג םאד זיא היװל א —
 עשידיי עלא ףיוא לסיז״ טאטש ןיא ןפתעג ראפרעד עקאט יז ןעמ טאה

 .״רעדניק

 רעד ןמלז ןוא ןעמוקעג םײהא זיא ״רעדניק עשידלי עלא ףיוא לםיז״ ןעװ
 ןעמונעג ףפית יז טאה ,ןבאה רימ טסאג ןביל אראם ,טלײצרעד ריא טאה רעקנעש
 .רעטעפש ףיוא היװל רעד ןגעװ ןלײצרעד סאד טגײלעגפא .עדעשטעװ יד ןטײרגוצ

 טנעקעג טשינ רעמ ךיז יז טאה ,שיט םי_יב ןסעזעג ןענעז עלא ןעװ רעבא
 ־ראפ ןוא סעקװעשטיפ עלא טימ היװל רעד ןגעװ ןלײצרעד ןעמונעג ,ןטלאהנײא

 :רעגײטש ריא ףױא טקידנע

 !רעדניק עשידיי עלא ףיוא ,טאהעג רע טאה היװל א —

 ןגאלשעג טאה סאװ ,חיר־היװל רעד .ןעמוקאב טשינ ןסע סאד זיא ןעלשרעה
 .טיטעפא םעד ןגאלשראפ םיא טאה ,דײר עריא ןופ ןוא עקרעקבעש רעד ןופ

 רע טאה םולח ןיא •רעגעלעג ןי_יז ףיוא ןלאפעגקעװא לשרעה זיא רעדימ א
 ןטזאלעגפארא ןא טימ טײג עטאט רעד •הטימ יד ןגארט ןד?י ריפ .היװל א ןעזעג
 :קידנגייװש םיא ןבענ טײג םאװ ,ןעמאמםיטש רעד וצ טגאז ןוא טצפיז רע .פאק
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 !לשרעה רעמ אטשינ ןיוש —
 :ךאטש א טימ פא םיא טרעפטנע עמאמפיטש יד ןוא

 ןריובעג טלאזעג טשינ רעסעב טאה׳ס ...ןעװעג טישכת רערעײט א —

 .ןרעװ
 ראד ,עקרעקנעש יד לסיז ,דרע רעד רעטנוא ןופ יװ ,סיוא טסקאװ םעצולפ
 רעגניפ ןטימ טלטײט יז .ךעלטנײװעג יװ ןלאפעגנײא רעמ ןקאב יד ,ךיוה ןוא

 :ןרעה ןלאז ןדײ עלא ,לוק א ףיוא פא ךיז טפור ןוא ןורא ןפיוא

 !רעדניק עשידלי עלא ףיוא ,לשרעה רעזדגוא טאה היװל א רעבא —

 ךיא םײװ .טדניװשראפ היװל יד .םלענ טרעװ ,טדגיװשראפ עקרעקנעש יד
 ...חמשמ ךיז ןענעז עלא .תירב ,סלשרעה ,ןייז — תירב א ראג זיא׳ם ,סאװ

 להומ רעד עשטיא יװ טעז לשרעה .ךעקעל טימ טסײבראפ׳מ ,ןייװ טקנירט ןעמ
 ליװ לשרעה .ןײצ יד ןשיװצ רע טלאה רעסעמ סאד .םיא וצ ךיז טרעטגעגרעד
 •טשינ ןעק רע ראנ ,טלמעג לאמ ןײא ןיוש םיא טאה ןעמ זא ,ןאט ײרשעג א

 ...ײלב יװ ,רעװש םיא ןענעז םיפ יד ראנ ,ןפיולטגא ליװ רע

 ןיא .ןגיפשעגסיוא לאמ י״ירד ,ףאלש ןופ טפאכעגפיוא ךיז טאה לשרעה
 ןיא רעקנעש םעד ןמלז י_יב .טלדנאװעג ןוא טלדנאהעג ןדלי ןיוש ןבאה ןסיורד
 ןעקנורטעג ןוא עקראכאמ טרעכיורעג ןבאה ײז .םירעיופ ןסעזעג ןיוש ןענעז קנעש

 .ןללװ
 ,ןשאװעג ךיז טאה רע .רענעוטעגנא ןא ןעװעג לשרעה זיא ײװצ ןוא סנײא

 רעקגעש רעד ןמלז .לדרעפ סאד טנאפשעגנײא ךאנרעד ,סופ ןײא ףיוא טגװאדעגפא
 .ןגאװ ןפיוא ןײװ לסעפ סאד ןגײלפיורא ןפלאהעג םיא טאה

 •יןאטשאק ,איװ —
 א טימ ״רעדניק עשידלי עלא ףיוא״ לםיז ןזיװאב ךיז טאה ןראפפא ןראפ
 ,טײקינײלק א :געװ ןפיוא ןםע ןבעגעגטימ םיא יז טאה סאד .טנאה רעד ןיא לקעפ

 ־טכאנראפ טשרע ;ןללרא ליומ ןיא ןעמענ םעפע ףראד ןעמ ;ןראפ גאט ןצגאג א
 .םײהא ןעמוקנא ףליה סטאג טימ רע טעװ וצ

 עקרעקנעש רעד ןקוק וצ ןטימעגסיוא ,לקעפ סאד ןעממעג טאה' לשרעה
 ךיז טאה סאװ ,עקרעײג־היװל יד טא ,טאהעג טנייפ יז טאה רע .ןגיוא יד ןיא
 וצ ןעגנערב וצ םיא טײרג ןעװעג ,םולח ןיא טכאנ ענעי טרעטגאלפעגמורא םיא

 .הרובק
 ־פא םיא ןופ ךיז טאה ,ןאבאראד ןופ ןראפעגםיורא זיא לשרעה ןעװ טשרע

 .םולח ןקיטכענ םענופ ןטאש רעד ןאטעג
 ,ךאילש ןטײרב םוצ ךיז רע טעװערעקראפ טא ןוא ,לימטניװ יד זיא טא

 םײהא זיב דלאװ ךרוד ןוא דלעפ ךרוד פארא־גראב ,ףיורא־גראב טפיול סאװ
 .לטעטש ןיא

 ןעמונעגטימ ;ןלאפראפ ראנ .קירעביא ןעװעג ךיוא זיא קירוצ ףיוא שטללב יד
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 .ןעגנערב םײהא יז ןעמ ףראד ,ןײרא געװ ןיא יז

 לשרעה .רעקיביוטש א דאילש רעד ,רעסײה־קידרעמוז א ןעװעג זיא גאט רעד
 .לקער׳ס ןפראװעגפארא ךיז ןופ טאה

 ו היחמ א ,הא —
 ןיא .ןענערב ןוא ןטארב רעמ ץלא ןעמונעג ןוז יד טאה ,רעטי״יװ םאװ ראג

 .םעטא םעד ןפאכ טנעקעג םיוק טאה רע ,ןקורט ןראװעג םיא זיא זדלאה

 ןיא ;דלאי רעתמא רעד זיא רע זא ,טפאכעג לשרעה ריז טאה לאמ א טימ
 ןײװ לםעפ סאד ,תמא .טשרוד ראפ סיוא טײג רע ןוא ,ןייװ לסעפ א טגיל ןגאװ
 םעד ןשעל ,פוז א ןבעג טעװ רע זא ,ןטאש םע ןעק סאװ ראנ ,תירב ןראפ זיא

 ?לביאראפ ןבאה טעװ רעװ ןוא ןפאכ ךיז טעװ רעװ ?טשרוד

 םענופ קראק םעד טפעלשעגסיורא לשרעה טאה ,טכארטעג גנאל טשינ ןוא
 .ןאטעג עקאילשז ןטסעפ א ןוא ןגיובעגוצ ךיז ,לסעפ

 קאילשז ןטסעפ םעד ןופ .קראטש ןוא טלא ןעװעג זיא ,טגאזעג יװ ,ןי_יװ רעד
 םיא ייב ךיז ןבאה ןגיוא יד .פאק רעד ןעײרד ןביוהעגנא ןעלשרעה ײב ךיז טאה
 םאד סאװ קילג א .ןראװעג ןפאלשטנא רע זיא טא ־טא ןוא .ןפעלק ןעמונעג

 .געװ םעד טנעקעג טאה לדרעפ

 ךיז טאה רע זא ראנ .טשינ רע טקנעדעג ,ןפאלשעגפא יוזא זיא רע ליפ יװ
 ןגעלעג ןענעז ןגאװ םעד םורא ;דליב ענדאמ א ןעזרעד רע טאה טפאכעגפיוא
 .רוכיש־טיוט ןעװעג ןענעז עלא ןוא דרע רעד ףיוא לגײפ טרעדנוה רעבירא

 ןפאטשראפ וצ ןםעגראפ טאה רע זא ,טפאכעג לשרעה ךיז טאה טציא טשרע
 יד ןגיולפעגגא ןענעז ,ןפאלשעג זיא רע תעשב .קראק ןטימ לסעפ סאד קירוצ
 ןלאפעגקעװא ףכית זיא ןוא ןײװ םענופ ןאטעג פויז א טאה לגיופ רעדעי .לגײפ

 .דרע רעד ףיוא רוכיש

 יד זא ,טאהעג ארומ טאה רע .ןגאװ םענופ ןעגגורפשעגפארא זיא לשרעה
 ענײש ליפ יוזא ,דאש א .ןרעטכיגסיוא ךיז ןלעװ ײז ןעװ ,ןעילפעצ ןלעװ לגײפ
 ןליפשעצ ריז ןלעװ ײז ןעװ ,החמש עתמא יד ןי_יז טעװ׳ס .לאמ א טימ לגײפ

 .תירב ןפיוא ןגראמ
 סנײא ײב סנײא .םעדאפ ןגנאל א ןענופעג רע טאה ךיז י_יב ענעשעק ןיא

 .ןפאלשעג קאמשעג ןענעז םאװ ,לגײפ יד ןופ ךעלסיפ יד ןדנובעג רע טאה
 רע טאה ,םעדאפ ןגנאל ןטימ לגײפ עלא ןדנובעג טאהעג ןיוש טאה רע זא
 ײז ןלעװ טציא .פונק ןטסעפ א טכאמעג .ךיוב םורא טלקיװעגמורא םעדאפ םעד

 .ןרעטכינסיוא ךיז ןלעװ ײז ןעװ וליפא ,ןעילפקעװא ןענעק טשינ ןיוש

 ־רעמוז לשרעה טאה ,ןאטעגפא טאה רע סאװ ,טעבדא לקיטש ןטימ ןדירפוצ
 לאמ א רעדיװ זיא ןוא ןי_יװ לסעפ םענופ ןאטעג פוז ןטסעפ א לאמ א ךאג טניװ

 .ןראװעג ןפאלשטנא
 ענייז יװ טליפרעד רע טאה ,למירד ןײז ןופ טפאכעגפיוא ךיז טאה רע זא ןוא
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 תױשעמ

 •סנקלאװ יד ןא רע טריר פאק ןטימ ןוא ,ןטפול רעד ןיא ןעלפאצ סיפ

 ־פא ,טרעטכינעגסיוא לגײפ יד ךיז ןבאה ,ןפאלשעג קאמשעג זיא רע תעשב
 ־רעמוז לשרעה טימ ןעילפ ןעמונעג ןוא ,לגילפ ערעײז ןופ ףאלש םעד טלסײרטעג

 .למיה ןפיוא טפישעג דיז ןבאה םאװ ,סנקלאװ יד וצ ףיורא ,ףיורא טגיװ

 לדרעפ סאד טרעהעג טאה דע החפ ראפ טרעטאלפעג טאה ץראה סלשרעה
 םאד טזאלעג טאה רע זא ,םיא טנאמרעד ,םיא טפור׳ס .ןעשזריה געװ ןפיוא ןטנוא
 ןבאה טעװ עטאט רעד זא ןוא תירב רעד זיא ןגראמ זא ,רקפה ףיוא ןײוו לסעפ

 .החמש עטרעטשראפ א
 סאװ וצ — ,טרסומעג ןײלא ךיז לשרעה טאה — ,ןבעל׳ב ,השעמ ענייש א —
 יװ ,קעװא ךיד ןגארט ײז ,עז ;וטסאה טציא ? אה ,לגײפ יד טגיוטעג ריד ןבאה

 ? ןגארטראפ ךיד ןלעװ ײז װו טסײװ רעװ ןוא ,דמלמ םעד חור א

 .ןלאפראפ ןעװעג זיא׳ס ,ןפלאהעג טשיגראג טאה רסומ רעד ראנ
 ןטימ ןפיוא ןענאטשעג זיא סאװ ,לדרעפ םוצ ןגירשעגפארא טאה לשרעה

 :ןאט וצ סאװ טסװועג טשיג ןוא ,ךאילש
 ,טנוזעג ייז .געװ םעד טסנעק וד .ןאטשאק ,ןײװ לסעפ סאד םײהא ריפ —

 רעד ןוא בוט־לזמ א רימ ןופ פא ביג ןעלדײא ,ןטאט םעד ןסירג זאל ,ןאטשאק

 .גייפ א ןעמאמפיטש
 לשרעה סאװ ,ןרעה וצ רעסעב ידפ ,ןרעיוא יד טציפשעג טאה לדרעפ סאד
 טאה דע זא ,סיוא טזי״יװ ,ןוא .סנקלאװ יד רעטגוא ןופ פארא םיא וצ טי״ירש
 ןא ןײלא טזאלעג ךיז ןוא ןגאװ םעד ןאטעג יצ א טאה רע לײװ ,ןענאטשראפ

 .ןײרא געװ ןיא שטי.יב רעד ןא ןוא סאבעלאב םעד
 ,רעכעה ןוא רעכעה ץלא ןעלשרעה רעזדגוא ןגארטעג ןבאה סאװ ,לגײפ יד

 עלא רעביא גנאזעג א .םעט־אלמ ןעװעג זיא גנאזעג רעײז .ןעגנוזעצ ךיז ןבאה
 .סנקלאװ יד ראפ ןוא טניװ ןראפ ,ןוז רעד ראפ ,ןעגגאזעג

 ןײלא דיז ךאנרעד ןוא גנאזעג םוצ טרעהעגוצ עלײװ א ךיז טאה לשרעה
 ןבאה לגײפ יד .זדלאה ןיא לפײפ א ,סנײש א טאהעג רע טאה לוק א .ןעגנוזעצ

 :דיז ןשיװצ טסעומשעגכרוד ךיז ןוא טשודיחראפ ךיז
 •רע ןעק ןעגניז רעבא ,זדנוא טימ טילפ סאװ רעד טא ,לגיופ רענדאמ א —

 זי-יז ןוא — ,רעטײװצ א ןפורעגפא ךיז טאה — ,לגיופ רענדאמ א עקאט —
 .ןשראק עטיור עקיטי.יצ יװ טקעמש רע ,שרעדנא ןצגאג ןיא זיא ריש

 ביל באה ךיא — ,עלעגײפ גנױ א ןפורעגפא ךיז טאה — ? ןשראק עטיור —

 . .ןשראק עטיור
 טאה רעװ — ,לגיופ רעקיראי־לטימ א טקזוחעג טאה — ,לגיופ א םכח א —

 .הטוש א ןדײס ,ןשראק ןקיפ וצ טני_יפ םאד
 רימאל — ,לגיופ רערעטלע ןא טגאזעג טאה — ,הרבח ,סאװ ריא טסײװ —

 .קיטײצ ןייז ןיוש ןזומ ןשראק יד ,דאסנשראק ןיא קיגװאדאס לװנײז וצ ןעילפ
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 ,טפאכעגרעטנוא לגײפ עלא ןבאה — ידאסנשראק ןיא !דאסנשראק ןיא —

 ןענופעג ךיז טאה׳ם װו ,טשענאגיצ ןײק םודנעפ־םודנעה ןעילפ טזאלעג ךיז ןוא
 האסנשראק סלװנײז

 — ןברוח ןתמא םעד טכאמעגנא דאסנשראק סלװני״יז ןיא ןבאה לגײפ יד

 ןענעז סאװ ,טגעה יד ןיא סמיזעב יד טימ סעלדישארטס יד .לשרעה טלײצרעד
 .ןפלאהעג טשינראג ןבאה ,ןענאטשעג טראד

 זיא דאסנשראק סלװנייז ןיא לגײפ יד טימ ילפ םעד טא קנאד א עקאט ןוא
 םיא טאה׳ס .קידארומ ןעװעג זיא ןעילפ םאד .ןראװעג טעװעטארעג לשרעה

 .ןרעיוא יד ןיא טעמושזעג ,ןגיוא יד ןיא טלקגוטעג ,פאק ןיא טלדגיװשעג
 טאה ,םיובנשראק ןטשרע ןפיוא טזאלעגפארא לגײפ יד ךיז ןבאה םױק רעבא
 םענופ ןעגנורפשעגפארא זיא ,יױוצ ןוא סנײא םעדאפ םעד ןםירעגרעביא לשרעה

 .םײהא טזאלעג ךיז ןוא טױלפ ןרעביא ןעגנורפשעגרעבירא ,םיוב

 ןפאלעג זיא לשרעה .ליימ ריפ יװ רעמ טשינ ןעװעג זיא םײהא טשענאגיצ ןופ
 םוצ ןלאפעגנינרא רעקידעבעל א םיוק רע זיא בירעמ ךאנ ןוא ,םעטא ןא ןא

 .ןײרא בוטש ןיא ןטאט

 יוזא ,ריט רעד ראפ ןיױו לסעפ ןטימ ןבילבעג ןײטש דארג זיא לדרעפ םאד
 .ןפארטעג דיז טאה ןעלשרעה טימ םאװ ,טפאכעג טשינ ךיז טאה רענײק זא

 ןוא לגײפ יד טימ השעמ יד טלײצרעד לשרעה טאה תירב ןפיוא סנגראמ וצ
 רע זא ,ןסיװ ןלאז עלא ידפ ןוא .ןעשעג םיא טימ זיא סאװ ,סנ ןסיורג םעד ןופ
 יד ןופ דיל סאד ןעגנוזעגרעביא ןעמעלא ראפ רע טאה ,תמא םעד טלײצרעד

 .ןטפול רעד ןיא ןגארטעג םיא ןבאה ײז תעשב ,ןעגנוזעג ןבאה ײז סאװ ,לגײפ

 ביוא .ןבאה רימ טאג ןטוג ןוא ןסיורג אראס ,ןעז וצ זיא השעמ רעד ןופ
 טעװ ,טניװרעמוז לשרעה יװ קאדי״יל אזא ןפלעה ןוא ןי״יז ליצמ טנעקעג טאה רע
 סטאג ןגלאפ סאװ ,ןדלי עקיטכראפםטאג ןוא עכעלרע עלא ןי״יז ליצמ יאדװא רע

 .ןגעװ ענייז ןיא ןעײג ןוא ןטאבעג
 .הלס ןמא
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 סעצנאװ סצירפ ןטימ השעמ יד

 .ןלױפ ןופ לטעטש שידיי ןײלק א ןיא ןפארטעג ךיז טאה השעמ יד .השעמ
 .ןראװעג טנערבראפ זיא םקנפ רעד •סקנפ ןטלא ןיא ןראװעג ןבירשראפ זיא יז
 לײצרעד ,טראװ ײב טראװ השעמ עקיזאד יד טקנעדעג סאװ ,רעטצעל רעד ןיב דיא

 ג טרעה .ךי_יא יז דיא
 .סנרפ לטאמ ןעמאנ ןטימ דלי א טבעלעג טאה לטעטש שידלי ןײלק א ןיא

 ןופ הנױח ןײז ןגיוצעג טאה רע — טםײה סאד ,רערעש א דאפ ןופ רע זיא ןעװעג
 .סעדראמ עשליוג ןלאג ןוא פעק עשליוג ןרעש

 ןעמוקעג ןענעז רעפרעד עקימורא יד ןופ םײוג .דירי א טלעטשעג דיז טאה
 וצ טפאכעגבײרא דיז ײז ןופ רעװ־רעװ טאה .ןײרא לטעטש ןיא םטוגה לכ טימ
 ,ראה יד ןרעשרעטנוא ,סנרפ לטאמ וצ רעװ־רעװ ןוא ;קנעש ןיא רעגניז הנױ

 .עדראמ יד ןלאגפא רעדא

 ,גאט־דירי אזא ןיא טזײלעג טאה סנרפ לטאמ סאװ ,תועבטמ ענרעפוק יד

 ןעמ סאװ ,םאד טלדנאהעגנײא רע טאה ײז ראפ .טסעג עטגײלעגנא ןעװעג ןענעז
 .רעליימ יד רעדניק יד טימ בי_יװ םעד ןפאטשראפ וצ ףראד

 עקאט הםגרפ טימ זיא .ראי ןיא עטלײצעג ןעװעג רעבא ןענעז געט־דירי
 טלעפ — הסנרפ טלעפ׳ס וװ טראד ;זיא ללכ א ןוא .קידלגיופ טשינ ןעװעג

 .תיב־םולש

 עלעגײפ ,ביגיװ ןיג׳ז .טאהעג טשינ תיב־םולש ןײק סנרפ לטאמ עקאט טא-ד
 ןוא ,שטעפ טימ ןעװעג דבכמ טפא םיא ,ןראי יד ןעגבאגרעד םיא זיא ,עטיור יד
 ־פארא גנידצלא טאה ,ריא ןופ רעכעה פעק ײװצ עצנאג טימ שטאכ ,לטאמ
 ־סאװ־ורוצ־ךימ־זאל״ ,שטנעמ רעליטש א ןעװעג עבטב זיא רע לי_יװ ,ןעגנולשעג

 .ןגיוא ענעקארשעגרעביא עטכײפ טימ ,דלי־״רימ־וצ־וטסאה
 טלאװ רע ךי_ילג ןגיװשעג ןוא םונהיג׳ס ןטילעג לטאמ רעזדנוא עקאט טאה
 טפאכעגנא טנעה ענעגײא יד טימ ןײלא ןוא קידלוש ןתמא ןא ףיוא ןעװעג עקאט

 .בוטש רעד ןופ ןפראװעגסיורא יז ןוא קיפישט םײב הסנרפ יד

 זיא ביגיװ ןײז תעשב ןעװעג זיא ,טאהעג טאה רע סאװ המקנ עקיצגײא יד
 סעד טבײרגרעד ןבאה סאװ ,עריא ןדלאװעג יד ןוא תולוק יד .דניק וצ ןעגנאגעג

 .רמז םניבר םענופ רעטמעטאב ןוא רעסיז ןעװעג םיא ראפ ןענעז ,למיה ןטעביז

 לסילש םעד ןטעב ןיבר םוצ ןראפעג טשיג לאמ ןײק דאנ זיא תולד רעד
 תואצוה ןײק ףיוא טאהעג טשינ טאה רע לייװ ,ראפרעד רשפא .ןבאה־רעדגיק וצ
 רעטשרעביוא רעד םיא טאה .ןױדפ ןײק ןבעג וצ טאהעג טשיג ןוא ןראפ וצ

 .החריט עקיזאד יד טראפשראפ
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 טפא טאה לזמ־םילש רעד ןוא ,טלדניקעג טפא טאה עטיור יד עלעגײפ ןוא
 .המקנ ןופ םעט ןםיז םעד טליפעג

 ןבײרש׳ס יװ ,רשפא ןוא ןפאלעג עקאט רשפא .ןעגנאגעג דיז ןענעז ןראי יד ןוא
 .ןגיולפעג ײז ןענעז ,ךעלכיב־השעמ יד ןיא סרעבײרש יד

 ןײז ןוא עלעגײפ עטתינולפ ןײז טימ טרעטלעעג דיז יטאה סנרפ לטאמ ןוא
 .האצוה עי.ינ א ,רעקיפ םעיינ א ראי ןדעי טימ ,טרעמעג ךיז טאה דניזעגזיוה

 :השעמ א רעבא דיז טכאמ

 א ,ץירפ א טקיטלעװעג טאה רעפרעד עקימורא יד ןוא לטעטש ןרעביא
 ןסיימש רע טגעלפ ענײז םירעיופ יד .סעצנאװ עשיליופ טימ בלכ א ,עשורמ־עשר
 טנײפ םתס רע טאה ןדלי יד ןוא ,טײקינײלק רעטםנעלק רעד ראפ טולב זיב

 .האנש רענעסיבראפ א טימ טאהעג

 ,טלײצרעד ךיז ןעמ טאה רעיוא ןפיוא .ןמלא ןא ןעװעג זיא ץירפ רעקיזאד רעד

 טאה רע לייװ ,הצירפ עמורפ עקנארק יד ,בי.יװ סאד טמסעגפא םאד טאה רע זא
 ,םירדח עלא טליפעגנא טאה יז ןכלעװ טימ ,ךערײװ םעד ןגארטראפ טנאקעג טשינ

 עטפא יד ןוא ,ןעלקניװ עלא ןיא טלעטשעגקעװא טאה יז סאװ סענאקיא יד
 עקיזאד יד קנאד א עריא טײקרעגאמ יד ןוא ,טסאפעג טאה יז םאװ ,םיתינעת

 .םיתינעה

 וצ טגאזעג לאמ א ןבאה רע לאז — ,טעב ןיא בי_יװ א ןבאה ףראד דיא —
 ן הליפה א טימ ןפאלש גגאל ןבעל א סאד ןאק רעװ — .דנײרפ ענײז

 רעטײװ טאה ,םע טםײה הצירפ יד ,״ןײב ןוא טיוה ןופ הליפת יד״ רעבא
 ןראװעג ןוא םיתינעה טםאפעג ,לאשטשאק ןיא טכיל ןדנוצעג :עקיריא סאד ןאטעג
 עראד יד ןשיװצ למלצ ןדלאג א טימ ןטאש א — גאט וצ גאט ןופ רערעגאמ

 טרעהעג ןוא תוליפת טלפערפעג ,ץאלאפ ןרעביא טײרדעגמורא ךיז יטאה ןטסירב
 .רעטאק םעד יװ ערה־רצי סצירפ םעד

 .הצע ןא ןבעגעג רעבא דיז טאה ,גנױ רעקיפיפ א ,ערה־רצי סצירפ םעד

 ץירפ םעד ,סאבעלאב ןײז טריפעג רע טאה ןגעטש ןוא ןגעװ עטײרדראפ טימ
 םעד ײב ןוא ,דלאװ ןדליװ עמאס ןיא לאװק ןקידנעלדורפש א וצ ,סע טסײה
 הצירפ א ,יקסניצלאװ אדגאמ ענײש יד ןפארטעג ץירפ רעד טאה לאװק ןקיזאד
 .ןײלא ענײא ריצאפש א טכאמעג דארג טאה סאװ ,קעטנאיאמ ןקידתונכש א ןופ

 טאה יז רעדײא ,אנעלאדגאמ איראמ יװ קידערה־רצי ןוא ןעװעג יז זיא ןײש
 רעסיוא ןראװעג רע זיא ,ןעזרעד יז טאה ץירפ רעזדנוא זא ןוא .ןאטעג הפושה
 ״הליפה״ ןײז ןוא ריא ןשיװצ ךײלגראפ םעד טכאמעג טאה רע זא ןוא ,דיז
 סאד ןוא ,זיא רע ראנ אראס ןעזעגנײא רע טאה ,םינפ םענעטעמראפ ןטימ
 ןפורעגנא לוק א ףיוא ןײלא ךיז רע טאה ןבעל ןי_יז ןיא לאמ עקיצנײא ןוא עטשרע

 .״לזײא רעטלא״

 דלאװ ןיא דוםב ץלא ,סטירד א ,םטײװצ א ןעמוקעג זיא שינעגעגאב םעד ךאנ
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 תױשעמ

 .ןסיװ טשינ לאז ״הליפת״ יד ,לאװק םײב
 ־עג יז טאה עקשאנאמ א יװ .טסװועג טשינ עקאט טאה ״הליפת״ יד ןוא
 טנערבעג ןבאה סאװ ,ךעלצענאק יד ןופ ןײש םי.יב .םענאקיא עריא ןשיװצ טלדנאװ
 עקידנעײג א יװ ןעזעגסיוא ןײלא יז טאה ,רעדליב עקילײה יד ראפ טכאנ ןוא גאט

 .ענאקיא

 ,טשיורעג רעמײב יד ,ןעגנוזעג לגײפ יד לײװרעד ןבאה דלאװ ןיא ןטראד ןוא

 ־רעביא ,ךעלציפש ענעדײשראפ ןאטעגפא טאה ,ץעגײשי־השעמ ,טניװ רעד ןוא
 :ןסקופ יד ןוא ןזאה יד ןקארשעג

 • טײג ץירפ רעד —

 ,סקיב רעד ןא ןוא טניה עני_יז ןא רעבא .ןעגנאגעג עקאט זיא ץירפ רעד ןוא

 ,אנעלאדגאמ איראמ רענײש רעד ףיוא טראװעג רע טאה רעטרעדורעצ א .דימת יװ

 טאה יז זיב טײצ לסיב ראפש א ןטראװ טזאלעג לאמ עלא יװ םיא טאה סאװ
 טאהעג טאה םאװ ,לרעטכעלעג א טימ רעמײב יד ןשיװצ ןופ טקעלפטנא ךיז

 .םימעט עלא

 א ןיא זיא ,ןפערט ךיז ןגעלפ ײז װו ,לאװק םי_יב דלאװ ןיא ןטראד ןוא
 ,ןי_ירא למיה ןיא ״הליפת״ יד ןקיש וצ ןאלפ רעד ןראװעג ןריובעג גאט םענײש
 עלהצירפ רעגנױ רעד ראפ םטוג סאדלא עקילײה עלא ײב ןטעבסיוא לאז יז

 .סעצנאװ עשיליופ יד טימ ץירפ םעד ,קינערה־רצי ןטלא םעד ןוא

 לאז רענײק ,רעיוא ןפיוא ליטש ,קנעש ןיא םירעיופ יד טסעומשעג ןבאה יוזא
 ןעװעג זיא ץירפ ןראפ דחפ רעײז לי״יװ ,ןלײצרעד רעטי_יװ סע ןוא ,ןרעה טשינ

 .סיורג רעײז

 רעדעי ראפ טינקעג טאה הצירפ יד םאװ םעד ךאנ ,טכאגײב א ןיא :היארהו
 ןפאלש טגײלעג ךיז יז טאה ,תוליפת עריא טגאזעגפא םורפ ןוא רעדנוזאב ענאקיא

 .ןענאטשעגפיוא טשינ רעמ זיא ןוא

 אישק א — ןגראװרעד יוזא םתס רשפא ןוא ,טמסעגפא יז רע טאה רשפא
 יד זא ,טסװועג ראנ טאה ןעמ .טסװועג טשינ ןעמ טאה יונעג ;השעמ א ףיוא
 רעד ןוא סעצגאװ יד טימ ץירפ ןראפ געװ ןיא ןײטש א ןעװעג זיא ״הליפת״

 .הנמלא ןא ןעװעג ,בגא ,זיא סאװ ,עלהצירפ

 ןבאה םיחלג י_ירד .עכעלײרפ ראג א ןעװעג זיא ״הליפת״ רעד ןופ היװל יד
 רעד ןוא ,רעדליב עקילײה ןגארטעג ןבאה סעטרעיופ .המשג ריא ראפ טלפערפעג

 .לבא רעתמא ןא יװ ,פאק ןטזאלעגפארא ןא יטימ ןעגנאגעג זיא ץירפ

 ,רעטצנעפ עלא ןענעפע ןםײהעג ץירפ רעד טאה ,טיוט ריא ךאנ ףכיה ראנ

 הצירפ רעמורפ רעד טקישעגכאנ םיא ,םירדח עלא ןופ ךערי_יװ םעד ןבירטעגסיורא
 אמתםמ טיוט ןכאנ זיא יז עכלעװ טימ ,עקילײה עריא עלא ןוא יז ידכ ,ןדע־ןג ןיא

 .ןײז היחמ ךיז ןלאז ,לפענקבש־לפענק

 ,הצירפ רעד ןופ טיוט ןכאג ןכאװ י_ירד יװ רעמ טשינ עקאט ,ןכאװ י_ירד ןיא
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 רעגנאמ קיציא

 םײב ןטראד .עלהצירפ רעגנױ רעד דובכל טייצלאמ א טכאמעג ץירפ רעד טאה
 עקימורא יד ןופ םיצירפ יד ,טסעג ענעטעבראפ עלא ראפ רע טעװ טײצלאמ
 ,ןכיג ןיא זא ןוא הלפ ןי.יז זיא ,עלהצירפ עגנױ יד ,יז זא ,ןרעלקרעד ,סעקטנאיאמ

 .הנותח יד ןײז טעװ ,טײל ראפ ןוא טאג ראפ ןסאפ ךיז טעװ׳ס ןעװ
 םענעי ןבאה םיתרשמ יד .טנװא־קיטגוז א ןיא ױ_יז טפראדעג טאה הדועס יד

 ־וצ ףיוא ןאט וצ ןעװעג זיא ליפ יוזא ,םעטא םעד ןפאכ טנעקעג םיוק קיטנוז
 .טי״יצלאמ ןכעלגינעק םעד ןטײרגוצ

 ץירפ רעד טאה ירפ רעד ןיא רעגײז א ןעצ םורא ,קיטנוז םעגעגײא םעד ןיא
 ענײז עלא טימ םנרפ לטאמ רערעש םעד ןעגנערב םיא וצ לאז ןעמ ןליופאב
 ןיא טנרעלעג רע טאה הכאלמ יד ,םש א טאהעג טאה סנרפ לטאמ .םירישכמ
 טגאזעג םיא ףיוא ןעמ טאה — ,״טנעה ענעדלאג״ טאה רע .טאטש רעסיורג א
 טנידראפ ,ןסייװ רימ יװ ,רע טאה ״טנעה ענעדלאג״ יד טימ ןוא — ,לטעטש ןיא

 .סרעינרד ענרעפוק עכעלטע לבױ א ןיא לאמ א
 ןריזירפ טזאלעג טשינ דיז קיטנוז ןקיזאד םעד טאה ץירפ רעד סאװ ראפ
 א טבינלב ,סנרפ לטאמ ןפור טקישעג ראנ ,דימת יװ ,רעניד־רעמאק ןי_יז ןופ

 .הלאש

 ןוא טגײלעגפיוא ענדאמ גאט םעד ןיא ןעװעג זיא רע לייװ ,ראפרעד רשפא
 רערעש רעשידיי רעמערא רעד זא ,טלאװעג רע טאה ,סרעניד עני_יז עלא וצ טוג
 טני_יה םעראװ ,גאט ןכעלקילג םעד ןופ ןבאה האנה ,ןסינעג סעפע ךיוא לאז
 ראפ ןוא טאג ראפ הלכ ןײז ןרעװ דלאװ םענופ ערה־רצי רעדנאלב רעד טעװ

 .ןטייל

 .ןזירפאק עשיצירפ ענײז ןופ רענײא יוזא םהס ןעװעג סאד זיא רשפא ןוא
 םעד סנרפ לטאמ וצ ןעמוקעגנינרא זיא טעפאטש רעד ןעװ ,יוזא יצ יוזא
 ןיא דארג ןטלאהעג םיא עטיור יד עלעגײפ בי_יװ ןי_יז טאה ,בוטש ןיא רערעש
 ,סעיצראפ עטכידעג ענעי ןופ עגײא .תוללק עיצראפ רעטכידעג א טימ ןי_יז דבכמ
 טאה ,ןי_יז ןסיװ ריא טפראד ,עלעגײפ לינוו .קיטנוז ןדעי םיא רעביא ןעמוק סאװ
 טנעײלעג ןוא קיטכראפסטאג ןוא םורפ ןעװעג יז זיא תבש .ןטלאשעג טשינ תבש

 .לטעטש םענופ רעבײװ עשידױ ערשכ עלא יװ שמוח־שטינט םעד
 ־נוזאב ןינז ךעלטרעװכעטש ןוא תוללק עקידקיטנוז יד ןגעלפ עקאט ראפרעד
 ,טנאקעג טלאװ רע ןעװ ,לטאמ רעמערא רעד ןוא ,עטרעפעפעג ןוא עפראש םרעד

 .טסקאװ רעפעפ רעצראװש רעד װו ןפאלטנא רע טלאװ
 .רעזײלרעד רעתמא ןא יװ ןעמוקעג לאמ סאד זיא ץירפ םענופ חילש רעד
 ,גאט ןטוג א״ טימ ןוא םירישכמ ענײז טקאפעגפיונוצ ךיג ףיוא טאה לטאמ
 םעד זא ,ךיג־ךיג סיפ עגנאל ענײז טימ ןזינרפש ןעמוגעג רע טאה ,״עלעגײפ

 .םעטא םעד ןפאכ טנאקעג םיוק טאה חילש סצירפ
 ןענאטשעג זיא׳ס וװ ,גראבסאלש םוצ טרעטנעגרעד ךיז טאה לטאמ ןעװ רעבא
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 תױשעמ

 טעװ טא־טא .ןצראה ןפיוא ענטומעלאק ןראװעג םיא זיא ,ץאלאפ םצירפ םעד
 ןעװ ...טא ...טא .סעצנאװ עזײב יד טימ ץירפ ןגנערטש ןראפ ןײטש רע
 טסײה סאד ,ןי-ירא םונהיג ןיא ןפאלעגקירוצ ףכית רע טלאװ ,טנאקעג טלאװ רע

 .רעטיור רעד עלעגײפ בינוו ױ_יז וצ
 רערעש םענופ ןגיוא ענעקארשעגרעביא יד .ןלאפראפ ןעװעג ןיוש רעבא זיא׳ס

 .רענעקארשעגרעביא ךאנ ןראװעג ןענעז סנרפ לטאמ
 טײקילעזטי״יל טימ לופ ןעװעג קיטגוז םענעי זיא ,טגאזעג יװ ,ץירפ רעד
 רעביא ןעגנאגעגמורא רע זיא ןגראמירפ ןצנאג םעד .ןעמעלא וצ ןוא ץלא וצ
 סעקיראנאק יד ןופ גנאזעג םוצ טרעהעגוצ ךיז ,ץאלאפ ןי.יז ןופ םעילאס עמיורעג יד
 ײשזדנא רעטיה־ןטראג ןטלא םעד ןאטעג פאלק א שירעדורבטוג ,ןגי״יטש יד ןיא
 הנותח טנכער רע ןעװ ,ןאטנא טכענקדרעפ םי_יב טגערפעגכאנ ךיז ,עצײלפ ןיא
 טימ ןוא ךיז טימ רענעדירפוצ א ,יוזא ןוא ,אשאיראמ דעבארג רעד טימ ןבאה

 •סעצנאװ עשיצירפ עגנאל יד ןאטעג טעלג א ,ןעמעלא
 רע טײטש טא .לרעגײז ןראװעג עגושמ א יװ טפאלקעג טאה ץראה םלטאמ
 •וקלאװ א ןופ ןמים א ןא ,טרעטינלעג טני״יה זיא ןרעטש סצירפ םעד .ץירפ ןראפ

 ־ירגאב רעקידנעלמאטש סלטאמ ףיוא םיא רע טרעפטנע — ״! לטאמ ,ירבאד ןעיזד״
 ןוא זײב ןענעז ,סעצנאװ עשיליופ עקידנעגנעהפארא יד ,סעצנאװ יד ראנ ,גנוס

 .דימה יװ קידנעארד
 :ןצראה ןיא ךיז י.יב טײהרעליטש ןאטעג הליפת טאה סנרפ לטאמ

 רימ לאז טעברא יד זא ,ךאמ ,למיה ןיא רעסיז עטאט ,םלוע לש ונובר —
 זי.יװאב ,ױנעטאג יוא .טעברא ןי.ימ טימ ןדירפוצ ןי_יז לאז ץירפ רעד זא .ןעגנילעג
 בייװ ןי.ימ ןעז וצ ןבעלרעד ךאנ לאז ךיא ןוא ,קיטאלג ןײגוצ לאז ץלא זא ,סנ א

 !רעדניק עני_ימ טימ
 טאג ןוא .ןצראה ןיא ךיז י.יב ןאטעג הליפת לטאמ רעמערא רעד טאה יוזא
 זיא ץירפ רעד .קיטאלג ןעגנאגעגפא זיא ץלא ןוא הליפת ןייז טרעהרעד טאה
 גאז א ןוא לגיפש ןיא ןאטעג קוק א טאה רע .םיצירפ עלא יװ ,קנופמ א ןעװעג

 :ןאטעג
 !לטאמ עשזבאד —

 ןדירפוצ זיא ץירפ רעד .ןצראה םענופ ןײטש א פארא זיא לטאמ ןעמערא םעד
 םלטאמ .שודיח א יװ טגיל פאק סצירפ ןפיוא קיראפ רעד .טעברא ןײז ןופ

 .רעגיד־רעמאק ןטינעג מענופ טעברא יד טמעשראפ ןבאה ״טנעה ענעדלאג״
 .קילגמוא ןא ןעװעג טרעשאב טראפ רעבא זיא׳ס

 ןאטעג גאז א לאמ א טימ טאה ,לגיפש ןראפ ןענאטשעג זיא סאװ ,ץירפ רעד
 :רערעש םוצ

 רעגגעל עלעפארט א זיא עניימ עצנאװ עקניל יד זא ,לטאמ ,רימ ךיז טכוד —
 .רעטכער רעד ןופ
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 רעגנןןמ קיציא

 רע זיא רערעכיז רעמ ץלא ,טבאדעג דיז טאה ץירפ םעד רעמ סאװ ןוא
 .רעטכער רעד ןופ רעגנעל לסיב א עקאט זיא עצנאװ עקניל יד זא ןראװעג

 :ןאטעג גאז א טאה רע
 רעד טימ ןכײלגסױא יז ,ןרעשרעטנוא לםיב א עצנאװ עקניל יד ףראד ןעמ —

 .רעטכער
 רעטיצ א טאה ,םירישכמ עני״יז ןקאפפיונוצ טלאװעג ןיוש טאה סאװ ,סנרפ לטאמ
 זיא ,סעצנאװ עשיליופ עזײב יד וצ ,סעצגאװ סצירפ םוצ ןרירוצ ךיז .ןאטעג

 רע סאװ סאד ןוא .ןושל׳ס ןעמונעגפא םיא טאה קערש ראפ .ןױםנ א שוריפב
 זיא עצגאװ עקניל יד זא ,ךעלמענ .טגאזעג טשינ רע טאה ,ןגאז טלאװעג טאה

 ...זא ןוא סיוא ראנ ךיז טכאד ץירפ םעד זא ,רעטכער רעד טימ ךי״ילג

 ױ.יז .ןי.ירא טגאה ןיא לרעש סאד ןעמונעג רע טאה טעלפרעניה א ןיא יװ
 .קיבײא טבעל סאװ םעד וצ ןאט וצ הליפת ןםעגראפ עגר א ףיוא טאה ץראה

 עטתינולפ עקיראה־טיור ענײלק ןי_יז לאמ א טימ ןסקאװעגםיוא זיא ןױמד ןי״יז ןיא
 :ןאטעג ײרשעג א טאה יז ןוא ,עלעגײפ

 ןלטאמ ,עטינ —
 ןגעלעג זיא עצנאװ עשיצירפ קיטש א .ןאטעג רעטיצ א טאה טנאה סלטאמ

 •ןגאלשאב םיא ןבאה ןטםגנא .דרע רעד ףיוא

 ־ראפ דיז טאה ןרעטש ןי_יז .לוטש ןי_יז ןופ ןעגנורפשעגפיוא זיא ץירפ רעד
 ןעגנאהעגפארא זיא עצנאװ עטכער יד .רעי_יפ טצירפשעג ןבאה ןגיוא יד ,טנקלאװ
 ,טני_יה דארג ןוא !איראמ םוזעי \ איראמ סוזעי ...עקניל יד ןוא ,דימת יװ שיצירפ

 םיצירפ עלא ןטעבראפ טאה רע ןעװ ,טני_יה דארג .טײצלאמ סאד ןי_יז ףראד׳ס ןעװ
 ,ןרעלקרעד ןעמעלא ראפ ףראד רע ןעװ ,טני_י,ר דארג .סעקטנאיאמ עקימורא יד ןופ

 .הלב ןי_יז זיא ״דלאװ םענופ ערה־רצי רעדנאלב״ רעד זא

 ־לאװעג דיז טאה סאװ ,עצנאװ קיטש םעד ףיוא ןאטעג קוק א טאה ץירפ רעד
 ןענאטשעג זיא סאװ ,רערעש לטאמ ףיוא ןאטעג קוק א ,דרע רעד ףיוא טרעג

 .סעינק עקידנרעטיצ טימ ןוא ליומ ןפא ןא טימ

 :ןאטעג ײרשעג א רע טאה לאמ א טימ

 !ןאפעטס ןןאי —

 ריט רעד ייב ןבילבעג ןײטש ,ןעמוקעגניירא ןעגעז סרעניד עטנוזעג ײװצ
 .לעפאב םצירפ ןפיוא טראװעג ןוא

 קיצפופ ןוא טרעדנוה פא םיא טלײצ ןוא קאלדישז ןקיזאד םעד טא טמענ —
 ןתונמחר ןא ,ץימש

 לטאמ ןטלמוטעצ םעד ןאטעג םענ א ןבאה ,ןאפעטס ןוא ןאי ,סרעניד ײװצ יד
 ןיא ןגארטעגפארא םיא ןוא ,סיפ יד ייב רעטײװצ רעד ,פאק םײב רענײא ,סגרפ
 ,מינותחת יד טזאלעגפארא רערעש ןעמערא םעד ןעמ טאה ףיוה ןיא ןטראד .ףיוה

 .ץימש יד ןלײצ ןעמוגעג דיז ןבאה ןאפעטס ןוא ןאי םילבחמ ײװצ יד ןוא
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 טימ טשינ יװ ןגירשעג רערעש לטאמ טאה ץימש קיצנאװצ עטשרע יד ײב
 .זאלטסװואב ןגעלעג ןיוש רע זיא ,קיסיירד ײב ןטלאהעג טאה׳ס ןעװ ןוא ,לוק ןייז

 רעגנאל ןײא ןוא רעצרוק ןײא טימ רעטצנעפ םי.יב ןענאטשעג זיא ץירפ רעד
 :טעװעדנאמאק ןוא עצנאװ

 !ןםי.ימש רעטײװ ןוא רעסאװ טלאק טימ ןםיגפא—

 רע .סנרפ לטאמ רערעש םעד ןגארטעג םײהא ןעמ טאה ןקידעבעל א םיוק
 :טלעװ רענעי ןופ סעדײז עני.יז טימ טהנעטעגסיוא ךיז ,ץיה ןופ טדערעג טאה

 ןיא ןזאלנײרא דימ טעװ ןעמ ,ריא טנײמ סאװ !סעדײז ,םכילע־םולש —
 באה ץימש סצירפ םעד ךאנ .ראבאכ ןבעג ןעז ןעמ ףראד ,טשינ ביוא ? ןדע־ןג

 !םונהיג ןראפ תוחוכ ןײק טשינ ןיוש ךיא

 רע זיא ןטראד ןוא ,ןײרא שדקה ןיא ןעמונעגקעװא םיא ןעמ טאה רעטעפש
 .טכאנ רעד ףיוא רעגײז א ןעצ םורא ןבראטשעג

 ־רעביא טאהעג חוכ ןײק טשינ .סנרפ לטאמ רעד טא ןעװעג דלי רעכאװש א
 .ץימש קיצפופ טרעדנוה יד ןגארטוצ

 עקירעיורט יד ,רעטיור רעד עלעגײפ ,בי_יװ סלטאמ וצ טכארבעג טאה ןעמ ןעװ
 עטיור יד עלעגײפ ןעװ ןוא ,ןעמוקעגרעביא סנייז ןיוש זיא לטאמ ריא זא ,הרושב
 ןוא ןטאט א ןא ןבילבעגרעביא ןענעז סאװ ,םימותי יד ףיוא ןאטעג קוק א טאה
 דאנרעד .עגר א ראנ רעבא .עטפעלפעג א ןבילבעג עגר א יז זיא ,רעזײפש א ןא

 :הללק א ץראה ריא ןופ ןםירעגסיורא דיז טאה

 ןופ ןטאט א טעגרהרעד ןעמ ןוא ןעמ טמענ עצנאװ לקיטש א בילוצ —
 וצ ןרעהפיוא טשינ ןוא ןםקאװ ןוא ןסקאװ םיא ןלאז סעצנאװ יד זא ןרעדניק

 !למיה ןיא רעטאפ־עטאט ,ןסקאװ

 רעסאװ ןיא ןלאפ סאװ תוללק ןאראפ .טניװ ןפיוא ןלאפ םאװ ,תוללק ןאראפ
 .םיוקמ ןרעװ סאװ ,תוללק ןאראפ ןוא

 — .ןראװעג םיוקמ זיא הללק סעלעגײפ ןוא

 ערה־רצי רעדנאלב רעד .שיט םײב ןא ןביוא ןסעזעג ץירפ רעד זיא דארג
 יד .שיט םורא סעקטנאיאמ עקימורא יד ןופ םיצירפ יד .םיא ןבעל דלאװ םענופ
 טאה׳מ .טלקניפעג — ןלאקאב יד ןיא ןייװ רעד .טרירעמעש ןבאה סערבאילעדנאק
 ןקילאמא םעד ןופ ןבילבעג טשינ זיא רכז ןײק .ןאלאקעדא ןוא ןזיור טימ טקעמשעג

 .טכיל ענעסקאװ יד ןוא דערי_יװ
 טםאפעגוצ יז ,ןטינשעגרעטנוא ץירפ רעד־טאה עצנאװ טפלעה עטײװצ יד
 זיא׳ס ,תמא .טעשטעילאקס טאה רערעש לטאמ סאװ ,טפלעה רערעדנא רעד וצ
 םאװ ,טייצלאמ סאד .טאהעג טשיג הרירב ןײק טאה רע רעבא ,םאד ןעװעג טשינ

 .ןגײלפא טנאקעג טשינ ןיוש ןעמ טאה ,טײרגעגוצ ןעװעג זיא
 ןפיוא טשודיחעג עקאט ךיז ןבאה סעקטנאיאמ עקימורא יד ןופ םיצירפ יד
 עשיליופ) ןראװעג רענעלק ענדאמ סעפע לאמ םאד ןענעז סאװ ,סעצגאװ סצירפ
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 יד ןיא עבטב טגיל ראנאה רעצגאג רעײז ,סעצנאװ ףיוא םיניבמ ןענעז םיצירפ
 ןוא םאװ טגערפעג טשינ .טשינראג ךיילג ,ןגיװשעג רעבא ןבאה ײז .סםעצנאװ
 ןוא ןסעגעג לי.יװרעד ןוא ,״ענדאמ״ :טכארטעג רעדעי טאה ןצראה ןיא .ןעװ
 טלעטשעגקעװא לאמ עלא ןבאה סרעניד יד סאװ ,״בוט־לכ״ םעד ןופ ןעקגורטעג

 .שיט ןפיוא

 ןעװ ןוא ,טשטעװק םיצירפ ערעדנא יד סאװ ,טליפעג רעבא טאה ץירפ רעד
 ,טלעטשעגפיוא דיז רע טאה ,לזעלג ןרעטנוא טםעפ ןעװעג ןיוש ןענעז עלא

 לטאמ קאלדישז רעד זא ,עצנאװ רעד טימ קילגמוא סאד טלײצרעד ײז ראפ ןוא
 ראפרעד םיא טאה ,ץירפ רעד ,רע יוזא יװ ןוא ,רעקידלוש רעד זיא סנרפ

 .טפארטשאב
 ןלעװ הנותח רעד וצ זיב רעבא ,עיװאנאפ ,קילגמוא ןא טרעשאב ןעװעג —
 רימ י_יז לייװרעד •ראה רעקידענג א זיא סוזעי ןאפ .ןסקאװרעטנוא סעצנאװ יד

 ו הלכ ןיימ ,לחומ
 שוק א ריא ןוא ״ערה־רצי״ ןדנאלב םוצ ןגיובעגפארא ךיז טאה ץירפ רעד

 .ןאטעג

 ןבילבעג םיצירפ ערעדנא יד ןענעז ,טכיזעג ןי_יז ןביוהעגפיוא טאה רע זא ןוא
 .טרענײטשראפ יװ — רעלײמ ענעפא טימ ןציז

 ןלאפעגקעװא זיא ןוא שטיװק א טזאלעגסיורא טאה ערה־רצי רעדנאלב רעד
 .תושלח ןיא

 :טלמוטעצ ןצנאג ןיא ןראװעג זיא ץירפ רעד

 ? עיװאנאפ ,ןעשעג זיא םאװ —

 ראנ ןבאה עלא .ןדערסיוא טנאקעג טשינ טראװ ןײק טאה רענײק רעבא
 .ץירפ םוצ רעגניפ יד טימ טלטײטעג

 ןיא ןראװעג רעטצניפ םיא זיא׳ם ןוא לגיפש םוצ ןפאלעגוצ זיא ץירפ רעד
 .ןגיוא יד

 ןענעז ,ןריושעגרעטנוא טמעשראפ ןעװעג טשרע ןענעז םאװ ,םעצנאװ יד
 .ןראװעג רעםערג ײז ןענעז עגר רעדעי טימ ןוא ןסקאװעגםיוא

 ןענעז םיצירפ ערעדנא יד .רעמיצ םענופ ןפאלעגםיורא זיא ץירפ רעד
 םעד ןרעטנימ ןעמונעג דיז ןעמ טאה טציא טשרע .ךיז וצ ןעמוקעג ךעלעמאפ

 .הלפ סצירפ

 ןענאטשעג קירוצ ןיוש ץירפ רעד זיא ,דיז וצ ןעמיקעג זיא הלפ סצירפ םעד ןעװ
 .טייצלאמ םענופ ביוהנא םײב יװ קירוצ ןעװעג ןענעז סעצנאװ יד .ריא ןבעל

 ,ןקארשרעד ךיוא עגר רעטשרע רעד ןיא דיז טאה סאװ ,רעניד־רעמאק סצירפ םעד

 .טייל א ראפ טכאמעג קירוצ ײז טאה

 יקצאטאפ דראװדע רעקיד רעד ןאטעג גאז א טאה — !שינעדנעלב א —
 .לוק ןפיוא טכאלעצ דיז טאה ןוא
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 .טכאלעצ דיוא דיז ןבאה םיצירפ עלא ןוא

 ײװצ .ןגיוא יד טנפעעג טאה ,הלכ סצירפ םעד ,ערה־רצי דעדנאלב רעד
 •ןגיוא ענעקארשעגרעביא עאלב ,עסיורג

 .טעשטפעשעג יז טאה — ? רעטבילעג ,ןעשעג זיא םאװ —

 רעבארג רעד טרזחעגרעביא טאה — ו אניבארכ ,שינעדנעלב א !טשינראג —
 .טכאלעג רעטי.יװ ןוא יקצאטאפ

 רעגיה־טשינ א יװ ץירפ רעד טלמרומעג טאה !עטבילעג ,שיגעדנעלב א —
 .ןאטעג שוק א לאמ א ךאנ ריא ןוא רעטרעשאב ןי_יז וצ ןגיובעגפארא דיז ןוא

 יװ ןבילבעג עקימורא עלא ןענעז ,פאק םעד ןביוהעגפיוא טאה רע זא ןוא
 ״ןאיראמ סוזעי״ ןאטעג ײרשעג א טאה ערה־רצי רעדנאלב רעד .טרענײטשראפ

 .תושלח ןיא ןלאפעג לאמ א רעדיװ זיא ןוא

 ןענעז עגר רעדעי טימ ןוא ,גנאל ענדאמ ןעװעג ןענעז סעצנאװ סצירפ םעד
 .רעגנעל ןוא רעגנעל ןראװעג ײז

 ־אפ עיבארכ רעקיד רעד טלמאטשעגסיורא טאה — רעגניפ סלװײט םעד —
 .רעמיצ םענופ טראשעגםיורא ךיז רעקידנרעטיצ א ןוא ,יקצאט

 ךיז םורא לי_יװ א ןיא ,לאז ןופ ןפאלעגסיורא לאמ א רעדיװ זיא ץירפ רעד
 טכארבעג לאמ א רעדיװ רע טאה רעניד־רעמאק ןײז ןופ ףליה רעד טימ .טרעקעגמוא
 טגאיעג יװ .ןפארטעג טשינ ןיוש רעבא רע טאה טםעג יד .גנוגעדרא ןיא סעצנאװ יד

 .ןגארטעגפא דיז ײז ןבאה רעטסײג עזײב ןופ
 .הלכ ױ_יז ,עניפארג עדנאלב יד עטשלחראפ א ןגעלעג זיא ליד ןפיוא

 ןענעז טנעה ענייז •ראה עריא טעלגעג ,ןגיובעגפארא ריא וצ דיז טאה רע
 :טרעטםילפעג טאה רע .קירעיורט ןוא טראצ ןעװעג

 רעטסי_יג עזײב .דלאװ םענופ עניימ הלכ עדנאלב ,עטבילעג ,ףיוא דאװ —
 ,םוזעי ןאפ וצ ןאט הליפת רימאל .ליפש רעטצגיפ רעײז םעצנאװ עני_ימ טימ ןליפש

 ןופ ןזײלסיוא ײז ןוא סעצנאװ עני_ימ ףיוא ןי_יז םחרמ דיז לאז רע ,ראה רעזדנוא
 .ײז טימ ןליפש סנאמעד עזײב יד סאװ ,ליפש־קזוח םעד

 ןראפ ינק יד ףיוא ץירפ רעד .רעטעפש עגר א דליב סאד ןעװעג זיא קידגריר
 רעד .טנעה יד טגײלעגפיונוצ םיא ןבעל הצירפ יד ,״רעזײלרעד״ ןייז ןופ דליב

 .סעצנאװ םצירפ ןראפ ןפיל יד ףיוא הליפת א טימ ״דלאװ םענופ ערה־רצי״

 ,ץירפ ןפיוא ןאטעג קוק א טאה הצירפ יד ןוא ןענאטשעגפיוא ןענעז ײז זא ןוא
 :ןעגנודפשעגפא יז זיא ,ןטבילעג ריא

 !לװייט רעד ...ןײלא ...טםיב וד ...וד ...!לוױ_יט —

 ןענאטשעג לאמ א רעדיװ זיא רע .ןײלא ץירפ םעד טזאלעג .קעװא זיא יז
 רעדעי טימ ןענעז םאװ ,סעצנאװ עגנאל קידארומ עני_יז טכארטאב ןוא לגיפש ןראפ

 .רעגנעל ןוא רעגנעל ןראװעג עגר

 .סאג רעד ףיוא ןזיװאב טשינ רעמ ץירפ רעד ךיז טאה ןא טכאנ רענעי ןופ
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 ענייז ןטימעגםיוא טאה רע ,לאמ א יװ דגאי ףיוא ןעגנאגעג טשיג רעמ זיא רע
 .סעקטגאיאמ עקימורא יד ןופ םיצירפ יד ,םירבח

 םענופ הצירפ רעדנאלב רעד ,הלכ ןי.יז ןגעװ טכארטעג רע טאה טפא ראג ,טפא
 :ןצפיז רע טגעלפ ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ .דלאװ

 ו ענעדלאג ,טרעשאב ןעװעג טשינ —
 רעד ןיא לרעש ןטימ טירט־סופ ןעגגאגעגכאנ םיא זיא רעניד־רעמאק רעד

 םעד ןריושעגרעטנוא רע טאה ,טפראדאב טאה ןעמ ןעװ ,לאמ עלא ןוא טנאה
 .סעצנאװ יד ץירפ

 א טימ ןטאש א יװ רע זיא ,ןפאלשעג זיא םורא ןוא םורא ץלא ןעװ ,טכאג ייב
 ,.רצירפ רעמורפ רעד ,בי.יװ ןי.יז ןופ רבק םוצ ןעגנאגעג ,טגאה ןיא ןרעטמאל

 .הליחמ ןטעבעג ןוא

 הבים יד זיא יז זא ,פא סאד רע טמוק ריא בילוצ זא ,טנײמעג טאה ץירפ רעד
 .ןעמוקעג םיא רעביא זיא סאװ ,ףארטש רעסיורג רעד ןופ

 סנרפ לטאמ רערעש רעשידױ רעד זא ,טסוװרעד ךיז טאה רע ןעװ ,רעטעפש
 ןופ טיוט ןשיװצ זא ,ןענא וצ ןביוהעגנא רע טאה ,ץימש יד ןופ ןבראטשעג זיא

 .תוכייש א ןאראפ זיא סעצנאװ עני.יז ןופ ןסקאװ םעד ןוא רערעש ןשידיי םעד

 עדײב טימ טצעזעג דיז ,רבק סלטאמ ראפ ןענאטשעג טכאנייב א ןיא זיא רע
 םיא לאז רע ,רערעש ןשידיי ןעמערא םעד ןטעבעג ןוא ןי_ירא ץראה ןיא ןטסיופ

 .ןייז לחומ
 םיא ןוא ,ןױדפ םענײש א ןבעגעג םיא ,ןיבר םוצ ןראפעג וליפא זיא ץירפ רעד

 •הכרב ןײז ןבעג םיא לאז רע ,ןטעבעג

 עלעגײפ ןופ הללק יד .ןפלאהעג טשינראג טאה ןיבר םענופ הכרב יד רעבא
 .רעקראטש ןעװעג זיא רעטיור רעד

 םוצ ןעמוקעגוצ זיא רעניד־רעמאק רעד ןעװ ,ירפרעדניא םענײש א ןיא
 ,סעצנאװ יד ,רעגײטש רעד יװ ,ןרעשרעטנוא ,טנאה רעד ןיא לרעש ןטימ ץירפ

 ־קעװא ץירפ רעד םיא טאה ,ןסקאװעגסיוא קידארומ טכאנ רעביא ןענעז סאװ
 :ןבירטעג

 וײג ...טשינ ףראד ןעמ —
 טאה ,ןבראטשעג זיא ,הצירפ עמורפ יד ,בי.יװ ןײז טניז לאמ ןטשרע םוצ

 .םענאקיא יד ראפ ךעלצענאק יד ןדגוצעגנא טנעה ענעגײא יד טימ ץירפ רעד

 הטרח ,ןאטעג הליפה גנאל־גנאל רע טאה רעדנוזאב ענאקיא רעדעי ראפ ןוא
 .דניז ענײז ףיוא טאהעג

 .רעדליב עקילײה יד טימ ןײלא רענײא ,יוזא גאט ןצנאג םעד

 ראנ ןוא ,בוטש ןיא ןשעלוצסיוא ןביוהעגנא דיז ןבאה ןכאז יד ןעװ ,טנװא ןיא
 ץירפ רעד טאה ,םאר רענעדלאג רעד ןיא טקיטכילעג טאה לגיפש רעסיורג רעד
 יד ןוא ,םינפ ןשאלעגסיוא ןײז טכארטאב ןוא לגיפש ןראפ טלעטשעגקעװא ךיז
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 תױשעמ

 .ינק יד זיב טכײרגעג ןיוש ןבאה סאװ ,סעצנאװ עגנאל
 :ערטיכ ןוא ףראש טכאלעצ ךיז טאה רע

 וןקעלק טעװ׳ם —
 .ןעגנאהעגפיוא ךיז סעצנאװ ענעגײא יד טימ רע טאה טכאנ ןטימ ןגעקטנא

 .טניװ א טימ ןגער א טעװעשובעג טאה ןסיורד ןיא

 רעסיורג א :ןעזעג ךאנ ןגיוא עקידנרעביפ ענײז ןבאה עגר רעטצעל רעד ןיא
 :רעדניק עקידנרעמאי עטפאכ א — ןטניה םעד םורא .ןטניה רענעסימשעצ

 ״ױשעטאט ...עטאט״
 ,ץירפ םוצ רעגניפ ןטימ טלטי״יט םאװ יורפ עקיראה־טיור ,ענײלק א ןוא

 :סעצנאװ ענעגײא יד ףיוא םענעגנאהעג א

 ו הרפכ ענײר ,עגײש א —
 ןי.יז ףראד ןעמ יװ ,רסומ א ןעמענפארא ךיז ןעמ ףראד השעמ רעד ןופ
 .טנידראפ רשכ הללק יד ץירפ רעד טאה לאמ סאד ,תמא .הללק א טימ טיהעגפא

 •לאמ עלא ןוא טנײה םיצירפ עכלעזא ןופ ןטיהפא זדנוא לאז טאג

 והלס ןמא
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 םכילע־םולש לאמ ןײא ראנ

 א
 רעד ןיא ןבראטשעג רע זיא ,1916 ראי ןיא ,יאמ שדוח ןופ טימ עמאם ןיא

 .ןטאטש עטקיגײאראפ יד ןופ לםעקבאק עמאסי רעד — קראי־ױנ טאטש

 ןעגעקרעד טנאקעג ןעמ טאה ״רעבײרש רעטסװואב״ א ןעװעג זיא רע זא
 ענײא ןעװעג זיא סע זא טלײצרעד ןעמ .טאהעג טאה רע סאװ היװל רעד ןיא

 .ןעזעג זיא םע ןעװ טאה קראי־ױנ סאװ חױװל עטסערג יד ןופ

 עגר א ןוא פעק ענעגיובעג טימ טרישראמײבראפ ןבאה ןםאמסקלאפ יד
 רעוױטקעלאק רעד טאה ,קיבײא ףיוא ןורא םעד טפאלקראפ טאה ןעמ רעדײא
 םעד ןופ םינפ ןלעג־םקאװ ןיא ןגיוא רעטנזיוט עני״יז טימ ןבארגעגנײא דיז לבא

 .רעטםינמ ןטיוט

 סאװ ,םינפ עקיזאד סאד ןורכז ןיא ןריםקיפראפ טלאװעג ,תועמשמ ,טאה רע
 .םײל ןוא םערעװ ןופ תושר ןיא ןבעגעגרעביא םע טרעװ טא־טא

 :קנעדעג דיא

 ןוא זעב ןקיטי״יצ טימ ,דלאגױמ טימ טקעמשראפ טאה םאװ גאטגנילירפ א
 .ןטילבנשראק

 .רעטאעט ןשידיי ןופ טאטשניורק רעד ,עיװאדלאמ ןופ טאטשניורק רעד ,סאי ןיא

 ,םירפם־רכומ ןשידלי א ןופ ענירטיװ רעד ראפ לגנױ קיראי־ןצפופ דײלב א

 .ףיוהלוש ןופ ץראה עמאם ןיא

 .ןרערט ןעפאק ןגיוא סלגגיי םעד ןופ
 .טפנוקוצ עשידיי עקיטכיר יד גנוטי״יצ א טגנעה רעטצנעפ ןיא

 ־שודיק עםיורג טימ לפעק סאד .למער ץראװש א ןיא לטי״יז עטשרע סאד
 .תױתוא־הנבל

 .״רעטכעלעג רעשידןי רעד ןבראטשעג״ ;״םכילע־םולש ןבראטשעג״

 טשינ ראה א ףיוא וליפא טלאמעד דיז טאה לגנײ ןקיראי־ןצפופ ןקיזאד םעד
 ,רוטארעטיל רעשידױ רעד טימ ןרעהעגנא זיא סע ןעװ דיז טעװ רע זא ,טמולחעג

 רדםפ םיא טעװ רוטארעטיל רעקיזאד רעד ןיא ץנעטסיםקע־םכילע־םולש יד זא ןוא
 •דחפ ןוא ץלאטש טימ ןליפנא

 רעראברעדנװו רעד ,רעקיצנײא־ןוא־ןײא רעד טא סאװ ,ראפרעד ץלאטש טימ
 .רערעזדגוא זיא —

 ןבײרש ךאנ סע ןעמ ןאק יוזא יװ לי״יװ ,טײקיטנעהפא ןוא דחפ טימ ןוא
 .ןעמכילע־םולש דאנ

 ,ןטאט ןייז ןגאזנא ןפאלעג םײהא לגנױ סאד זיא ץראה קידנפאלק א טימ
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 רעגנאמ קיציא

 .הרושב עקירעױרט יד ,רעדי״ינש םעד

 ־םכילע־םולש רעסיורג א ןעװעג ,טקנעדעג רע טניז ןופ ,זיא עטאט ןײז
 •טעגאלאפא־םכילע־םולש רעטריטלאזקע ןא ,רעמ דאנ .רערעראפ

 ־עגכרוד ןוא טקאפעגכרוד ,רעגײטש ןוױטימירפ א ףיוא ,ןײלא טאה רע
 .ןעמכילע־םולש וצ ןר״מש ןופ טריפ סאװ עיניל יד טלזאמ

 ־מוא יד ןופ רעגײא) טעגאלאפא־םכילע־םולש רעטושפ רעקיזאד רעד ןוא
 ןעלביסנעס םעד ראפ טאה סאװ ,רעטשרע רעד ןעװעג דאד זיא (עמינאנא־קילײצ

 .רעדנװו־םכילע־םולש סאד טקעלפטנא לגנלי

 עשיטירק עקיטכיר יד ןענופעג דיוא טאה רענעײל רעטושפ רעקיזאד רעד
 עקיזאד יד ןופ רעביירש רעד ןוא קיטירק עשידיי יד רעכלעװ וצ ,עלומראפ

 .ןגעװמוא עשיטירק ןופ םי א דאנ ןבילקרעד טשרע ךיז ןבאה תורוש
 .״םכילע־םולש לאמ ןײא ראנ״

 יװ גנוני״ישרעד אזא ןופ טײקילאמנײא רעד ןופ שינעטנעקרעד רעד ןיא
 .םיא ןעמענאב םוצ געװ רענעפא רעד דאד טגיל םכילע־םולש

 רעקיזאד רעד וצ ןעגנאגרעד ןטי״יצ ענעי ןופ קיטירק עשידלי יד טלאװ
 אליממ ןוא ןראטנעמאק עשלאפ ךס א טראפשראפ יז טלאװ ,שינעטנעקרעד
 ־ילע־םולש םורא שינעדנעטשראפסימ םעד רעמ ןפלאהעגוצ ןבאה סאװ ןריפסיוא
 עריא ןוא טלאטשעג עקיטראקיצנײא עקיזאד יד ןענעקרעד םעד רעדײא ,ןעמכ

 .ןטרעװ עשירעלטסניק
 סאװ סעירעטירק יד דיז ןיא טגארט טלאטשעג עקילאמנײא אזא עדעי

 .ןעמענאב יז ןפלעה

 ,גנונײשרעד אזא יבגל טדנעװעגנא ןרעװ סאװ ,סעירעטירק עקידנסיורד עלא

 .גנוטכױלאב רעשלאפ א וצ לאטאפ ןוא טגנידאבמוא ןרעהעג

 עקידנםיורד יד קנאד א טאה רעטלאװ ליבשמ רעשיזיוצנארפ רעכײרטסײג רעד
 ־ראפסימ ,ןעמאנעפ־ריפםקעש םעד ץוחמ ןגעלעג ןענעז סיאװ ,סעירעטירק עשיטעטםע

 .טײקילאמנײא עשיריפםקעש עזעידגארג יד ןענאטש

 .געװ ןאפש א שממ — ךלהמ רענײלק א זיא גנורעטסעל זיב ןײטשראפסימ ןופ

 .רענעקרעד ןייז טשינ ןוא רערעטםעל סריפסקעש ןעװעג רעטלאװ עקאט זיא

 ערעזדנוא סאװ ,ךעלדנעטשראפסבלעז טעמכ ןוא ,רעדנװו ןײק טשינ זיא׳ס ןוא
 .סרערעטסעל־םכילע־םולש ןעװעג ןענעז םיליכשמ עשימײה

 ײז ןבאה ,טדנעװעגגא ןבאה ײז סאװ ןדאטעמ־גנאגוצ עקידנםיורד יד טימ
 רעשלאפ רעד ןופ סרעגערט־ןענאפ יד ןעװעג ןײלא עקאט ןענעז ײז ,ןײנ ,ןפלאהעג

 .ינעשז־םכילע־םולש םעד ןופ עיצאטערפרעטניא
 ,ןאמנײטש רזעילא ןםײהעג טאה ליכשמ פיט רעקיזאד רעד יצ סנײא ץלא

 .שרעדנא רעדא ןאקשריה יבצ ,רעטײװ .א

 ןשיקראמ ץרפ ןופ גאז רעד ,לשמל ,ןעװעג זיא סקעלפער רעשיליכשמ־שיפיט א
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 ןעײסע

 ףיוא קידנזייװנא טאה רע ןעװ ,(גנוטרעװרעביא רעד ןוס טײצ רעד ןיא ןיוש)
 :טריפאלאגראפ ךיז ןעגנולײצרעד סקופ .מ- .א ןיא ןטנעמעלע עשימכילע־םולש יד

 ןא ןוא ןלירב ןא ראג ,ןעמכילע־םולש ןופ םקופ .מ .א טמאטש יאדװא״
 .״לדרעב ןקיציפש םעד

 טאה ןשטײטסיוא ןוא ןדאטעמ־גנאגוצ עשיליפשמ־שיטנעגילעטניא עלא יד טא
 גאז א טאה רע ןעװ ,ראי ץנאג א ןופ דלי א ראטנעמעלע ןוא טושפ ןפראװעגפא

 :ןאטעג

 .״םכילע־םולש לאמ ןײא ראנ״

 ב

 .םכילע־םולש לאמ ןײא ראנ

 רעד טריטסעפינאמ ךיז טאה םיא ןיא לײװ ,םכילע־םולש ןײא ראנ יאדװא
 ןיא לאמ ןײא ראנ קלאפ א וצ טמוק סאװ ,רעטכעלעג ןקיבײא םענעי ןופ לוגליג

 .לבױ א

 רעד ןיא טקעלפטנא רעטכעלעג עקיזאד סאד ךיז טאה רעינאפש יד י_יב
 ,עלעבאר ןופ טלאטשעג רעד ןיא — ןזיוצנארפ יד י_יב .סעטנאװרעס ןופ טלאטשעג

 .סנעקיד ןופ טלאטשעג רעד ןיא — רעדנעלגנע יד י_יב ןוא

 ןעגעז םכילע־םולש יװ ןטלאטשעג עכלעזא לי_יװ ,םכילע־סולש ןײא ראג
 ערעםערג עדעי סאװ ,ןצילבפױא ןוא ןטקאטפיוא עשידאזיפע־שילאינעג ןײק טשינ

 .ײז טגאמראפ רוטארעטיל ערענעלק ןוא

 ,תױװעה תורוד ןופ גנורעמייל ןענעז םכילע־םולש יװ ןטלאטשעג עכלעזא

 .תונשקע ןוא המכח ,רעצ

 עשירעלטםניק עמיטניא יד ןעװעג זיא רע לי_יװ ,םכילע־םולש ןײא ראנ
 עשיטסיראלקלאפ ןופ ףיט רעד ןיא טלצראװ יז םגה סאװ ,ןדיי יד ןופ עיםערפסקע
 ־ינוא םוצ ןבײהרעד וצ ךיז חוב ןשילרעטסיוא םעד יז טגאמראפ ,ןטײקיטראגגײא

 .ןשילאסרעװ

 זעטניס אזא טגנילעג רוטארעטיל ןיא קילאמגײא לי_יװ ,םכילע־םולש ןײא ראנ
 רעד ךרוד טריסנאלאב טרעװ סאװ ,רקיע ןשיטאמארד ןופ ראמוה טימ לאזקיש ןופ

 .רערט רעקידנכאל

 ןפאלעג ײז ןענעז ןריפסקעש י_יב סאװ ,ןטנעמעלע עשילרעטסיוא ײװצ עכלעזא
 ךיז ךעלמײהמוא ןוא זעידנארג ײז ןבאה קרעװ עטלײצעג ןיא ראנ ןוא לעלאראפ

 .ןי_ירא ןגיוא יד ןיא טקוקעג
 ־סוחיי ןשירארעטיל סמכילע־םולש טכוזעג טי_יצ רעני_יז טאה סאװ ,רעגינ •ש

 ,״ץגעדנעט־ר״מש ןוא ־עלעדנעמ״ רעקיניזפראש רעד וצ ןבארגרעד ךיז טאה ,וױרב

 .ןעמכילע־םולש ןיא טלגנארעג ךיז ןבאה סאװ
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 היבט ןיא ןשילאסרעװינוא םוצ ןעגנאגרעד רע זיא ןראי עטצעל יד ןיא טשרע
 .ןקיכליפ םעד

 !לאמ א ךעלדנע

 םוצ טײקיטראנגײא רעד ןופ תוכײש יד ןעניפעגסיוא ןוא ןריפשפיוא םעניא
 .קיטירק רעדעי ןופ טובירטא־טפיוה רעד דאד טגיל קרעװ א ןופ ןשילאסרעוױנוא

 ןופ טרעװ־טשינ ןוא טרעװ םוצ ןײגרעד יז ןעק באטשסאמ םעד טא טימ ראנ
 .קרעװ םענעי רעדא םעד

 רימ םאװ טלאטשעג עטסקיטראנגײא יד ןעװעג דאד זיא םכילע־םולש ןוא
 .רוטארעטיל־טלעװ רעד ןבעגעג ןבאה ןדלי

 ג

 ןפוא־םושב דיז טזאל לקיטרא םענעבירשעג־קילי״יא ןא ןיא זא ,סײװ דיא
 .םכילע־םולש יװ םוקינוא רעקיטראנגײא אזא ןפעשסיוא טשינ

 .ןעגנוטי״ידנא ןופ געװ רעד — געװסיוא ןײא ראנ ןאראפ זיא סע

 סאװ ,ןסיזעט ראפ א — טגאזעג רעםעב רעדא ,עמעכס עשיטירק א ןפראװנא
 .עיפארגאנאמ רערעםערג א ךרוד ראנ ןרעװ טרעפטנעראפ ןענעק

 .ןרעקמוא עשיראטעלארפ־קיבײא יד .ןטנעמאמ עשילאסרעוױנוא יד לכ־םדוק
 :לשמל יװ

 .ןקיבלימ םעד היבט ןיא עש״בױא םאד

 .ןעלדנעמ־םחנמ ןיא עשיטאשיק־ןאד םאד

 .רעדיינש ןטפושיכראפ ןיא עשילעפאטםיפעמ סאד

 .סנזח םעד יםײפ לטאמ ןיא עשלײםידא םאד

 .תױשעמ רעקװעלירתכ יד ןיא עשימעלעכ סאד

 ...רעטייװ יוזא ןוא ,רעטייװ יוזא ןוא

 ד
 ו /

 :ןדלעה סמכילע־םולש ןיא׳ עשילאקאינאמ־שינאמעד םאד

 ־קםעטארג ןײא ןופ ןעלדנעמ־םחנמ טרעדי״ילש םאװ קוביד רעשיראזוליא רעד
 .רעטײװצ רעד ןיא עיצאוטים רעשיטאמארד

 עקסעטארג סאד םרוג זיא סאװ ,לדנײש־ענײש ןופ עינאמאנאמ־הללק יד
 .ןבעל םערא ןוא טקיני״יפראפ ריא ףיוא טלאפ סאװ טכיל

 .ןקיכלימ םעד היבט ןופ עינאמאנאמ־םיקוספ יד
 .עקװעלירתכ ןופ לפזױ ׳ר בר םעד ןופ עינאמ־לשמ יד

 .ארעטעצטע ,ארעטעצטע
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 ה
 טנעקעג ראנ טאה ןדנאטשוצ עשילאקאינאמ עני.יז ןיא שטנעמ םעד ןפאטנא יוזא

 .ריפסקעש
 ןעװעג דנאטשוצ רעשילאקאינאמ רעד זיא ״עידעגארט רעד ןופ ןואג״ םעד ראפ
 ־נאק עשיטאמארד־שלארעה יד ןגיוצעג טאה רע ןכלעװ ןופ טקנופ־גנאגסיורא רעד

 .ןצנעװקעס
 טאהעג ,רוטארעטיל רעשידײ רעד ןיא רעטײװצ ןײק יװ ,טאה םכילע־םולש

 .טנעמעלע ןשיגארטרוא ןראפ שוח םעד
 רעטפאקראפ״ א ,טגאזעג טלאװ שטייד רעד יװ ,ןעװעג דעלטנגײא זיא רע

 •״גרוטאמארד
 א זיא קרעװ עני_יז ןיא טרינימאד סאװ םעראפ עלארטאעט־שיגאלאגאמ יד

 .ראפרעד ליפשי.יב רעשיסאלק
 רעד יװ ןעלפה־דס עשיגארט עטצעל יד וצ טריפרעד טשינ רעבא טאה רע
 רעד״ :ןפורעגנא ןריפסקעש טאה רעטלאװ יװ רעדא ,רזכא רעשיטירב רעםיורג

 .״ראבראב רעשיטירב
 ־שיריל ןײז ךרוד ןטנעמעלע עשיטאמארד יד טרעדלימעג טאה םכילע־םולש
 ןעװעג דעלטנגײא זיא רע .םזיריל ןשינאמוה־ףיט ןײז ךרוד .לכײמש ןשיטםיראמוה

 .רוטארעטיל־טלעװ רעד ןיא טםינאמוה רעםיורג רעטצעל רעד

 ־ו

 ־אראפ יװ ,רוטארעטיל רעשידײ רעד ןיא ״דירג״ רעטשרע רעד ןעװעג זיא רע
 .ןעגנילק טשינ לאז סע לאםקאד

 .טראװ םוצ גנולצאב רעקידהאנה־לעוסנעס רעד ןיא טײהיירפ ןופ ןיז ןיא שיכירג

 רעשעלעדנעמ רעד ןופ טראװ עשירעלטסניק־עשידױ םאד טיירפאב טאה רע
 עטמיראב יד עז) םיזמר ןוא ןטײקיטכיזראפ עלאנאיצאר סעצרפ ןופ ןוא עזעקסא

 .ןעללפ סע טזאלעג ןוא (ךעלעטניפ י.ירד

 .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא טנאכקאװ רעסיורג רעטשרע רעד ןעװעג זיא רע

 יװ) ןענאטשראפ טשינ טײהי_ירפ עקיזאד יד טאה ליכשמ רעשיטירק רעד
 .טשטייטעגסיוא טכעלש יז ןוא (ךעלטנײװעג

 .ץאיאפ םעד ןעמכילע־םולש ןגעװ לוטיב טימ ןבירשעג טאה ןאמנײטש רעזעילא

 .״רעגאז ןטצעל םעד״ ןעמכילע־םולש ןגעװ — ןאקשריה יבצ ןוא

 עני_יז ףיוא ןזיװעגנא ןוא טרידארגעד רדסכ םיא טאה ליכשמ רעשיטירק רעד
 .ןטײקכעלמיטנגײא עשיטסיראלקלאפ

 ז
 .רעטקאראכ ןקילעפוצ ןײז םיגאדװעספ רעד טרילראפ קרעװ ןי_יז ןופ טכיל ןיא
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 רעשירעפאש רעד וצ לםילש א םאמ רעסױועג׳ א ןיא טרעװ ןוא ןיז א טמוקאב רע
 :ןעמאג ןקיזאד םעד רעטנוא טקעלפטנא זדנוא ײב ךיז טאה סאװ ,עירעטסימ

 .םכילע־םולש

 םעד סיוא טוט סאװ ,עמיטניא־שימײה סאד ןעמאנ םעד ןיא ןאראפ זיא׳ס
 ־החפשמ םי״יב קעװא םיא טצעז ןוא ןעגנורעדנאװ ןוא ןגעװ ענייז ןופ חרוא ןדמערפ
 ןיא ןײרא םיא טיצ פמאלגנעה ןופ טכיל סאד .ךיילג י.יב עשימײה עלא טימ שיט
 ־םיטניא ןיא — ראװאמאס ןקידגעגניז םעד ןופ םושז רעד ןוא זי״ירקטכיל ןטסטנעאנ

 :ןוגינ־החפשמ ןשימײה

 ־ײרפ־קירעיורט א ,השעמ א ןלײצרעד ךי_יא דיא לעװ ,רעטעפ ,טציא ןוא —
 טימ ,רימ טימ ןפערט טנאקעג דיז טאה םאװ ,עקירעױרט־דעלײרפ א רעדא עכעל

 ז ןדיי א םתס טימ רעדא די_יא
 רענעי ,לאוטיר רעשירענידנצעג רענעי דיוא ןעמאנ םעד ןיא רעבא ןאדאפ
 תעב ,הגבל יד שדקמ ןענעז ןדיי ןכלעװ טימ ,גנורפש רעשיטסנעפשעג־קסעטארג
 עשידיי יד ןופ סעקיל ןוא רעכעד יד רעביא ,עלופ א ,עי_ינ א דיז טזיגװאב יז

 .ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןוא עראזיב — םנטאש עכעלשטנעמ עקידנרעטיצ םאװ ,םכילע־םולש רענעי
 ־ךיז־קיבײא םעד ןביג — הנבל רענרעבליז רעד ןופ ןי_יש ןיא עשיטסנעפשעג

 .טכיל ןשימםאק ןקידנעײנאב

 ־ידיא ־םיטניא םאד :ןטנעמעלע עדײב טלוב ןענעז קרעװ סמכילע־םולש ןיא
 .עקסעטארג־ראזיב סאד ןוא עשיל

 ־אכ ,בגא ,זיא ןיירא ןשיטסנעפשעג־ראזיב ןיא עיצידעפםקע עשיטנאמאר יד
 .רוטארעטיל־טלעװ רעד ןיא ןטסיראמוה עםיורג עלא ראפ שיטםירעטקאר

 רע םאװ ,ךרודאד גגוזײל עשיסאלק א ןענופעג יז טאה ןסעטנאװרעס ייב
 רעשיטאשיק־ןאד רעד טימ טריציפיטנעדיא טגעמאמ ןשיטסאטנאפ־ראזיב םעד טאה
 ןקםעטארג־ראזיב םוצ טכיװעגכינלג סאד ןעגיפעג וצ ידכ ןוא ,טײקשיראזוליא

 .אסנאפ אשטנאס ןופ רוגיפ יד טגידעג םיא טאה ,טנעמאמ

 ןופ םעראפ רעד ןיא עשיטסאטנאפ־ראזיב סאד םיוא דיז טקריװ ןסנעקיד י_יב
 ןוא אד ןי״ירא טביש סנעקיד םאװ ןטכישעג־רעטםנעפשעג יד עז) סאצעמרעטניא
 קידנעטשבלעז ןוא לעלאראפ טפיול רע רעדא ,(רעקיװקיפ יד ןאמאר ןי_יז ןיא טראד

 .ןטכישעג־טכאני_יװ עגי_יז ןיא יװ

 דאטעמ־םנעקיד םעד רימ ןעגיפעג עבאאר םלעהליװ טסיראמוה ןשישטי_יד םי_יב
 רעד װו ,טראד ןוא אד טלעטשעגנײרא סאצעמרעטניא עשיטסאטנאפ־ראזיב ןופ
 יד ןאמאר ןי_יז עז) .ראנ םע טביולרעד ןלײצרעד ןופ רעגײטש רעשיטםילאער

 .(םאג־גנילרעפש רעד ןופ קינארפ

 רעדיװ טנעמעלע רעשיטסאטנאפ־ראזיב רעד טפיול ןלאגאג ןוא ןװאכעשט י_יב
 ןוא ןעגנולײצרעד ענעטלאהעג חסונ ןשיטסילאער ןיא יד וצ לעלאראפ לאמ א
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 ןעגגולײצרעד סלאגאג ןוא ״ךאגאמ רעצראװש״ סװאכעשט ךײלגראפ) ןענאמאר
 .(ערעדנא ןוא ״לטנאמ רעד״ /׳זאנ יד״

 ־ראזיב םוצ ״גיונפא״ רעקיזאד רעד ןאראפ זיא ןעמכילע־םולש י_יב ךיוא
 .ןטסיראמוה עסיורג עטנאמרעד עלא יד ייב יװ טקנופ ,ןשיטסאטנאפ

 ־ײצרעד ײר רעצנאג א ןיא םיא ײב דיז טריזילאער עקסעטארג־ראזיב סאד
 .רעגייטש ןשיטסיראמוה־שיריל ןי_יז וצ לעלאראפ ןפיול סאוו ,ןעגנול

 ״אבה־םלוע״ — ןעגנולײצרעד יד ןופ ײװצ זיולב ןענאמרעד אד לעװ דיא
 ־ראפ רעד״ :ןפורעגנא רעטעפש יז טאה רע יװ רעדא /׳קע ןא ןא השעמ א״ ןוא

 .״רעדײנש רעטפושיכ

 ןיא סיורא לאמ עטשרע סאד טסעק ףיוא םעדײא ןא טראפ ״אבה־םלוע״ ןיא
 ײנש ןוא טכאנ ןשיװצ ,געװ ןפיוא .ןײרא לטעטש ןטײװצ ןיא — טלעװ רעד
 ,ןבראטשעג זיא בײװ סאד ןעמעװ ייב ,רעמשטערק רעד .עמשטערק א טײטש

 ־רעמשטערק עטיוט ידןעגנערב לאז רע ,״אבה־םלוע״ טימ ןאמ־ןגנױ םעד טנדאלאב
 רעביא ןטילש ןפיוא תמ ןטימ העיסנ יד .לטעטש ןטנעאנ ןיא לארשי־רבק וצ עק
 ןעשזדנאלב וצ זירפאק םענופ ןלאפאב ךאנ ןרעװ םאװ ,ןגעװ עשיטכאנ עטײנשראפ
 ןופ םעטא ןראזיב־שיטנאמאר ןצנאג ןטימ השעמ־רעטסנעפשעג עשיפיט א זיא —
 םאװ םעד קנאד א טרעדלימעג שיטסיראמוה ףוס םוצ טרעװ סאװ ,רעדיוש ןוא דחפ

 .טרעלקעגפױא טרעװ תועט רעד ןוא לבמיצ ןפיוא ןאמ־ןגנױ םעד טמענ ןעמ

 גנורעגינטש עקידרדסכ א טימ עיציזאפמאק רעד ןיא רעצנאג ןוא רעלארגעטניא
 .״רעדי_ינש רעטפושיכראפ רעד״ זיא — ןײרא ןראזיב ןשיטסאטנאפ ןיא ןלאער םענופ

 ־עזאק ןײק גיצ א ןפיוק טײג םאװ ,ונלוק־עמש עילע־ןועמש רעדיננש רעד
 .ןקלעמ טשינ ךיז טזאל רעכלעװ פאצ א םײהא ןריפ וצ ץלא טגנערב ןוא עקװעיאד

 ןי_יז סאװ ,עידאד רעקנעש רעשילעפאטםיפעמ רעד פא םיא טוט לציפש סאד
 .עקװעיאדעזאק ןײק געװ טימ עמאם רעד ףיוא טײטש קנעש

 םענופ טלאטשעג רעד ןיא םישעמ טעברא סאװ ,עגירטניא עשילעפאטסיפעמ יד
 .ליורג ןוא טײקכעלמײהמוא זיב ףום םוצ דיז טרעגי_יטש ,רעמשטערק

 טגנירפש סאװ ,םאטנאפ ןקסעטארג־שיטסאטנאפ א וצ סיוא טסקאװ פאצ־גיצ יד
 עקידלטעטש יד ןוא קערש טימ רעביטש יד ןא טליפ ןוא ןטיולפ ןוא רעכעד רעביא

 .ןעניפשרעד טשינ לאמ ןײק רשפא דיז טעװ סאװ ,ףוס א ןא השעמ א טימ טכענ

 לעטש ,רענרעה יד י_יב פאצ־גיצ עשיטסאטנאפ־ראזיב עקיזאד יד קידנפאכנא
 ־םכילע־םולש םוצ טיזיװקער־טנעמאנרא ןשיטסירעטקאראכ א יװ קעװא יז דיא

 .טלעטשעגפיוא טשינ דאנ ןבאה רימ םאװ לאמקנעד

 (1933 רעבמעצצד רעטס22 ,51 .מוג ״רעטעלב עשירארעטיל״)
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 טע#פ רעד בײל השמ

1. 
 ־עגנא ראג זיב א טקישעגוצ רימ טאה קראי־ױנ ןיא ״תונממ״ גאלראפ רעד

 .ןרעפלאה בײל־השמ ןופ רעכיב־רעדיל עםיורג ײװצ יד :הנתמ עטגײל
 עקיזאד יד .הצילמ ןײק טשינ לאמ סאד זיא ״הנתמ עטגײלעגנא״ טראװ סאד
 רעשידיי רעד ןופ קרעװ עלאטנעמאדנופ יד וצ ןרעהעג רעדגעב־רעדיל' ײװצ
 ־נא רעדעי ןיא זיולב א ןאראפ זיא רעכיב־רעדיל עקיזאד יד ןא .רוטארעטיל

 .קעטאילביב רעשידױ רעקידנעטש
 .ןבירשעג ליפ רעײז וױטאלער זדנוא ײב ןעמ טאה ןרעפלאה בײל השמ ןגעװ
 םיא ןגעװ ןעמ טאה רעכיב ײװצ וליפא .ןלאנרושז ןיא י_יס ,ןעגנוטײצ ןיא י_יס
 .״ןײנ״ ןויא ״\ אי״ טגאזעג .טלדאטעג ןוא טביולעג םיא טאה ןעמ .טכעלטנפעראפ
 ןיא ״ןײנ״ יא ״אי״ יא ןגאז וצ ץנוק יד ןזיװאב וליפא ןבאה םיניבמ לײט א

 .םעטא ןײא
 השמ ראפ טלעטשראפ וליפא דיז ןבאה ״רעטםאטעאפ״ עטפאכ עצנאג א
 ךיז ףיוא ײז ןבאה ,לבאפ רעטמיראב ספאזע ןיא לזײא םאד יװ טקנופ .ןבײל
 ןעמ טאה ןעמיטש ערעײז טיול רעבא .לעפ עשיבײל־השמ א ןגיוצעגפיורא
 םעד טכאמעגכאנ ןבאה סאװ ןעלזײא עשיטעאפ :ןענעז ײז רעװ טנעקרעד ףכית

 •לוק םבײל
 דיוא ןעמ ןעק ,רוטאנ רעד ןיא יװ טקנופ זא ,זיא ןופרעד לפשה־רסומ רעד

 •לוק שיטעאפ שינאגרא ןוא טכע ןא ןריטימיא טשינ טסנוק רעד ןיא
 ףיוא טשינ רענימ ךיא .ןײטשראפ טכעלש דימ לאז ןעמ זא ,טשינ ליװ ךיא
 רענרעדאמ רעד ףיוא טאהעג טאה ןרעפלאה בײל השמ סאװ סולפנייא םעד ראה א
 וצ קיטירק רעד ןופ וװרפ םעד ןרענימראפ טשינ דיוא ליװ ךיא .קיריל רעשידלי
 טעברא יד .טלאטשעג עשיטעאפ עקיטראקיצנײא יד טא ןשטייטראפ ןוא ןעמענאב
 דוב ןי_יז ןיא ןאראפ .עטפאהנסיװעג ןוא עטסנרע ןא זיא גרעבנירג רזעילא ןופ
 טאה קיטירק עקידנריגענ יד דיוא .רעטםיימ ןראפ ץרא־ךרד יים ,טפאשביל י_יס
 ,רוטאנ רעשיטעאפ־שיראטנוב אזא טימ שימײה טרעװ ןעמ זיב .גנוקיטכעראב ריא

 •טי_יצ לקיטש א יװ רעמ לאמ א ןוא טייצ לקיטש א טמענ
 טעקאנ טמעשראפמוא יוזא ראפאטעמ עשיטעאפ יד ןוא טראװ סאד ןאטסיוא
 ,ןםיורד ןיא ״לחומ עשז טייז״ ןטימ עיזעאפ .טגאװעג טשיג םיא זיב רענײק טאה
 םעד ,אצאצאה ןופ רעטיר רעסעװראב רעד זןראװעג טרעהעג סאד זיא וװ

 םעד וליפא ראנ ,רעטסיליפ םעד ראנ טשינ טריצאװארפ טאה ,טײרדראפ קעשאד
 .רוטלוק רעשיטעאפ רענייפ א טימ שטנעמ
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 יד רימ ךיז טקנעדעג ןרעפלאה בײל השמ ןגעװ ןטעברא עשיטירק עלא ןופ
 זיא יז לײװ ,ןענעכײצראפ אד יז ליװ ךיא .ה״ע ןיקװיר .ב ןופ עידוטש ערעגנעל
 טאה רע .״דאטעמ״ א ןא רעקיטירק א ןעװעג זיא ןיקוױר .שירעקעלפטנא תמאב
 רעגגיפ ןטימ ןפארטעג רע טאה לאמ א .עיצױטניא רעשיטירק טימ טרירעפא זיולב

 .ןי.ירא לטניפ עמאס ןיא — ןטנעמאמ ענעגנולעג עני.יז ןיא ןוא ,למיה ןיא
 ןופ עיצאנאמע יד ,רעטאפ םבײל־השמ ןופ עלאר רעד ףיוא ןזײװנא ןײז
 ןופ גנאג ןיא ,ןעגנוקעלפטנא עריא ןוא ,סע טפור רע יװ ,טלאטשעג־רעטאפ רעד
 תמא רעד יװ טגנילק ראנ ,שירעדניפרעד־שיטירק ראנ טשינ זיא ,ןפאש םטעאפ

 .ןײלא
 ףיוא ײם טיובעג זיא יז .עשירעפעש־וױטקורטםנאק א זיא עזעט םניקוױר

 .קרעװ עני.יז ףיוא י_ים ,עיפארגאיב םטעאפ םעד
 ןװורפ טעװ סאװ רענײא רעדעי ןענעכער ןזומ ךיז טעװ עזעט סניקוױר טימ
 הוטארעטיל׳ רעזדנוא ןיא טלאטשעג־בײל השמ רעד םורא טעברא יד ןריפ רעטי_יװ
 ־רעד ,ץב השמ ןופ לקיטרא רעד זיא קיטירק ״רעװיטאגענ״ ןופ רעטםומ א
 .1954 רעמוז ״ןעגנולמאז״ טפירש־םישדח־ײרד רעד ןיא גנאל טשינ אד ןעגיש
 רעטכיד רעד .״ןײלא ךיז זיולב טעז רעטכיד א ןעװ״ טםײה לקיטרא רעד

 .ןרעפלאה בײל השמ רעזדנוא ,ךיז טײטשראפ ,זיא ןײלא ךיז זיולב טעז סאװ
 ענײז סיוא טקירד םאװ ,רעקיריל א זיא רעקיטעטסע ןוױםערגארפ םעד טיול
 גיוט םאװ םניוזא סעפע ,ןרעיורט ןוא ןטפאשקנעב ענייז ,ןעגינומיטש ״ענעגײא״

 .טשינ
 ,הכאלמ יד ןענעק וצ — ,ץב השמ טגאז — ,רעטכיד א ראפ קינײװ זיא׳ס״
 טראװ קראטש א ןצונאב ןופ ,זרעפ א ןרימראפםיוא ןופ ,ןבי.ירש ןופ קינכעט יד
 ןאק ןצנוק ןויא ןשינעטנעק עשינכעט עלא יד טימ .שזאמיא ןשילרעטסיוא ןא ןוא
 טרירטגעצנאק זיא רע ןעװ ראבטכו־רפמוא ןוא םאזנײא ןבי״ילבראפ רעטכיד רעד
 .(.מ .א ,רימ ןופ ןכארטשעגרעטנוא) ״ןעגנודניפמע עני_יז ןוא ןײלא ךיז ףיוא זיולב
 טנרעלעג טאה רעקיטירק רעוױםערגארפ רעד ןעמעװ ײב טשינ סײװ ךיא
 ?ןקאלב רעדא ,ןטעפ ?ןװעשטױט ?ןעניקשופ ײב .קיריל ןופ עיציניפעד ןי_יז
 ? ענעגײא ערעײז ? טקירדעגסיוא ןטעאפ עקיזאד יד ןבאה ןעגנודגיפמע סנעמעװ
 ? שרעדנא ןצעמע י_יב ןעגנודניפמע סעינעמשז עכעלטע ״טנחקלעג״ ײז ןבאה יצ
 ערעײז יװ רעקיטכיװ שרעדגא ןצעמע ןופ ןעגנודניפמע יד ןענעז סאװ טימ ןוא

 ? ענעגײא
 ־ירק רעזדנוא טײג ,״ןעגנודניפמע ענעגײא״ ןגעװ עיראעט יד טלעטשעגקעװא
 טא .רעדיל םנרעפלאה ןופ לאצ א טימ עקאט עיראעט ןי_יז ןרירטסנאמעד רעקיט
 ־םיורא רעכיז דיל א ,״ףלאװ א ןופ ורמוא ןי_ימ״ דיל עלאינעג םאד רע טריטיצ
 .ענעילטגא ןײק ןופ טשינ ןוא ןעגגודניפמע ענעגײא םטעאפ םעד ןופ ןסקאװעיג

 :ראטנעמאק םעד טרעה אט
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 ןופ טניפשעגפיונוצ זיא סאװ ,רוגיפ עשימםאק א שממ■ — טראװ ןײא טימ״
 ׳דיא׳ ןא ןופ — ןעגנומיטש עקידנכערפשרעדיװ עקידנפיולײבראפ ןופ ןוא״ךיור

 •״ליװ רע סאװ ןוא זיא רע סאוו טשינ ןיילא טםייוו סאוו
 ׳״עקיטירק״ טראס םעד ףיוא ךיוא טלעטשעגפא לייװ א ףיוא ךיז באה ךיא
 ־ניװארפ ןשיליכשמ םעד טא ןופ ןבאה האנה ךיוא רענעייל רעטסנרע רעד לאז
 רעזדנוא ןריזיראגלװו טוװרפ סאװ ןוא ״וױסערגארפ״ זדנוא ײב טסײה םאװ םזילאיצ

 .טײקגײש עטעװעראהראפ רעװש לםיב

 ־עג טאה םאװ ,טעאפ רענעפאש ןײק ןעװעג טשינ זיא ןרעפלאה בײל השמ
 לאמ ןײק ןעמ טעװ גנאגוצ ןשיטעטסע םענעפאש א טימ .רעדיל ענעפאש ןבירש

 .םיא וצ ןייגרעד טשינ
 ריא תא ״טערטראפ ןײמ״ דיל ןיא ףראש ןוא טלוב ןײלא ךיז טנכײצ רע
 רעאלב רעד טימ ,לכעבענ ןשיריל ןייק טימ טשינ ןאט וצ טאה ריא זא ,ףכית טליפ

 .ץאל ןיא םולב

 טרעמאה םאװ ץראה א טימ רעבא
 טלעפעג רימ יװ רימ ךיא גניז

 ןצראה ןופ טקאטרעמאה םוצ ןוא
 ;טלעװ ענײש עצנאג יד טצנאט

 ,עסיורג לגילפ רעלדא רעד טאה

 ;טנעה עקראטש ,עטײרב ךיא באה

 ,עביל ןוא ףמאק ןבעל םאד טאה

 .טנערב ןוא טי.ירש סאװ טולב ךיא באה

 רעד ןופ רעכיב־רעדיל עסיורג יד ןופ סנייא זיא ״קראי־וינ ןיא״ ךוב ןייז

 .ללכב עיזעאפ רענרעדאמ
 טא .עינאפמיס־טאטשסיורג רעקיזאד רעד ןופ טשיוראב שממ טרעװ ריא

 :טײלפ א שיגעלע ץעגרע טעפילכ

 ,גראב ןרעטניה ןײגרעטנורא טעװ ןוז יד

 ,ןײגוצ עביל יד עליטש א ןעמוק טעװ

 ,ןײגוצ עביל יד עליטש א ןעמוק טעװ

 ןײטש םענעדלאג א ףיוא טציז םאװ טעמוא םוצ
 .ןײלא םענײא ךיז ראפ טנײװ ןוא

 :רעקיופ־ןסאג םענופ גנאזעג סעד שימטיר־רקפה טא ןוא
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 ,הפשכמ א לדײמ א טמוק
 ,הפרש א רימ ןיא ןא דיז טדניצ

 ןעײרד רעדליװ דאנ ךיז דיא םענ
 ןײצ יד ףיונוצ סערפ ךיא ןוא

 :םורב ךיא ןוא
 ,םוק ,לדײמ

 ,םורא םענ ןוא ,טנעה יד ביג
 .ײװצ וצ סע ךיז טצנאט רעסײה

 גנאלש א וד יװ אזא טאה׳ם
 ,גנאל טשינ טשרע ןזאלראפ ךימ

 — ײװ ראפ טצאלפ ןוא ץראה סאד טקגערק
 ןצאלפ לאז קיופ יד זא ךיא קיופ
 ןצאט יד ןיא עשזדנישזד ךיא ןוא
 — םורא דגור ךיז ײרד ךיא ןוא

 !םוב ןישזד ,ןישזד

 א ןיא סעיצאיראװ טימ ןא רע טלאה םטיר־זעשזד ןקיטכעמ ןקיזאד םעד
 ךיז םעד טימ ״ילימיג״ דיל ןקיטכערפ ןי״יז ןיא רקיע רעד ,רעדיל ײר רעצנאג

 :ןײרפער ןקידנרזחרעביא

 ,בײל השמ טישכת רעד טײרק
 ,ילילירט רעטכעװ רעד טגניז

 ישטפאה קאיסאב רעד טרעפטנע
 ,װאה װאה װאה לטניה םאד טכאמ

 .ואימ לצעק סאד טכאמ

 רעדיל עכלעזא ןיא םורפ ןוא ליטש־שיריל ןרעװ רע ןעק לאמ א רעדיװ ןוא
 ןײז ןיא יװ טפיטראפ שיגעלע .״רימ וצ בײרש אדליה״ ,״עלא ךי.יא וצ״ יװ

 :״יראמ אטנעמעמ״

 ןלײצרעד טעװ ,טעאפ רעד ,בײל השמ זא ןוא
 ,ןעזעג סעילאװכ יד ףיוא טיוט םעד טאה רע זא

 ,לגיפש א ןיא ןײלא ךיז טעז ןעמ יװ יוזא
 — ןעצ םורא יוזא ,ראג ירפ רעד ןיא םאד ןוא

 ן ןבײל השמ ןבײלג םאד ןעמ טעװ יצ
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 ־קזוח א זיולב רע טאה טגאזעג־סנײטשמוא טאטשנזיר רעד ןיא ןטראג ןראפ
 רימ ךיוא ,ןטראג א רימ ךיוא .טנאלאשנאנ זיא דיל םענופ םטיר רעד ,לכײמש

 :לגיופ א

 םיוב רעד וװ ,ןטראג אזא
 םיוק ךעלטעלב ןביז ךיז טאה

 :טכארט רע זא ,דיז טכאד סע ןוא
 ז טכארבעג רעהא ךימ טאה רעװ—

 ןטראג אזא ,ןטראג אזא
 זאלג־רעםערגראפ א טימ יװ

 ,זארג לםיב א ןעז ןעמ ןעק
 ןי״יז ןטראג רעזדנוא סאד לאז

 — ז ןי״ישנגראמ ןיא אזא טא
 ז ןטראג רעזדגוא טשינ ,ןעד םאװ .ןטראג רעזדנוא יאדװא

 קזוח רעקיזאד רעד .לדנעב־עקטאג א יװ ךאנ ךיז טפעלש הרוש עטצעל יד
 עשיטעאפ א ראפ סאװ ,טפול ןפארט א ךאנ טשלח ןוא ״ןטראג״ ךיז טפור םאװ
 רע טלאװ ,לכיטנשאט א טאהעג טעאפ רעד טלאװ י ןײז רע ןעק עיצאריפסניא

 ...ךיז וצ ןעמוק לאז רע ,טניװ לםיב א טעכאפעגנא םיא
 ןצנאג ןיא טרעװ ״ןטראג א רימ ךיוא״ םעד ןופ םטיר רעקירעפעלש רעד

 :םי ןטימ גיוא ףיוא גיוא ךיז טפערט טעאפ רעד ןעװ ,לטב

 דיל עטלא סאד םי רעד טגניז קיבײא ןוא
 טלא טשינ ייברעד טרעװ ןוא

 ,וצ אד גערב םוצ טלאפ סאװ ,לאװ יד עז ןוא
 טמיװש יז
 טשיור ןוא
 ,טלאפ ןוא

 ז טציא יז טמוק ןענאװ ןופ
 ,קעװא טמיװש ןוא טלאפ ןוא טשיור ןוא טמיװש יז

 ,לאװ עטײװצ א וצ טלאפ
 .גערב ןבלעז םוצ לאװ עטירד א וצ טלאפ

 טשיור ןוא ףיזא טמיוש ,טמוק סאװ ,לאװ עדעי ןוא
 .טמוטשראפ קעװא טמיװש ןוא
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 עבײז טכינלגראפ .עיזעאפ לטיפאק ךעלרעה א זיא םי רעד ןוא בײל השמ
 סענייה טימ ״דלאראה דלײשט״ סנארייב ןופ עיזעאפ־םי רעד טימ רעדיל־םי
 ךײלגראפ םעד ןופ ןוא ,רעדיל־םי םיולה הדוהי טימ ,״לקיצ־עעזדראנ״ ןטמיראב

 .בײל השמ טעאפ רעד ןעניװעג טעװ
 סנאסנאשזד ןעב ןריזארפאראפ ךיז טליװ רעדיל־םי םבײל השמ קידנעגעײל

 104 ג131־1סזז68 מב1§1ד^ ע.מ6 :ואלראמ ראפאטסירק ןגעװ גאז ןטמיראב
 :ןרעפלאה בײל השמ ףיוא עיציניפעד יד ןדנעװנא טסײרד ןוא

 •״ןיאל יטײמ״ סבײל השמ
 ראנ טשינ טשיור םי רעד .דאזיפע ןײק טשינ זיא םי רעד ןוא בײל השמ
 ןיא דיוא םי ןטימ ןפערט ךיז ןלעװ רימ .״קראי־ױנ ןיא״ ךוב ןטשרע ןי.יז ןיא
 שרעדנא ןצנאג ןיא זיא סאװ ך־ס א ,״עװאפ ענעדלאג יד״ ךוב ןםיורג ןטײװצ ןייז
 .קיטײװצראה טפאשראפ ןטעטםע ךס א טאה ״עװאפ ענעדלאג יד״ .עטשרע סאד יװ
 ,עשיריל יד טימ ךיז ןעלגנאר ךוב ןטײװצ ןי.יז ןיא ןטנעמעלע עשיטםידאראפ יד
 עשיריל סאד ,ףיורא סיפ יד טימ ןוא פארא פאק ןטימ עיזעאפ יד טפא ןלעטש

 .גוױז רענדאמ א ןרעװ עקסעטארג ןוא
 ־נאװראפ ךיז טאה ״קראי־ױנ״ ןיא ןופ רעקיריל רעכעלרעדנוװ רעד יוזא יװ
 טעאפ רעד יוזא יװ ,״עװאפ רעגעדלאג״ רעד ןופ ןואלק ןרעטיב םעד ןיא טלד
 לטיפאק א זיא ,יחרז לזממילש ןקידנריטידעמ םוצ ןעגנאגרעד זיא ״יליגניג״ ןופ
 רעזדנוא ןיא ןקיטפעשאב לטיפאק ןקיזאד םעד טימ ךיז ןלעװ רימ .ךיז ראפ

 .םעשעצרימ ,לקיטרא ןטײװצ
 ןוא ךעלנעמ .רוטאנ עקידברילעבער א ןעװעג זיא טעאפ רעד בײל השמ
 קיטש א טםאקעג רעכיז םיא טאה ״ןטכיד״ ןפוא ןײז ןיא ךורברעביא רעד .קיטומ
 רעטראה א ןיא לגיופליפש רעטיזיװקע רעד ןבינלבראפ רעבא .טנוזעג שיטעאפ
 סאד — קזוח ןוא האנש .טלאװעג טשינ םיא ךיז טאה ראװ רעשיטסילאירעטאמ
 טגאז יװ ןוא .הפוח א טלעטשעג לזמל ןבאה — לראפ עטשטנעבעג לוױ_יט םענופ

 :ךיש יד ןעטאלראפ ךיז טמוק סאװ ךלמ םוצ רעטסוש רעד

 .״ירעטאמ איאװט איצםארט״

 ןעד יװ .טכערעג ךיז ייב ןי_יז ןוא ןגאז ריא טעװ ״\ לדײא טשינ ,עפ״
 ? שרעדגא

 ךיא ליװ ,לקיטרא ןטײװצ ןי.ימ ןופ עמעט יד ןפאכראפ וצ טשינ ידכ ראנ
 ענעדלאג יד״ ךוב ןטײװצ סבײל השמ ןופ עטאטיצ א טימ ןקיטציא םעד ןקידנעראפ

 :״עװאפ

 ,ןגאז רשפא ןענעק סאװ טייל ןענאראפ
 ןגאװ א םורא ךיז ןפוטש וצ ןײש טשיג זיא׳ס זא
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 .ןעמיולפ ןוא סעקרעגוא ןוא ,סעלעביצ טימ
 — ןגאװגטיוט א ןפעלשכאג ךיז סאג ןטימ ןיא ןײש זיא׳ס זא ראנ

 ;ןגאלק דאנ םעד וצ ןוא ,ןצראװש ןיא ןאטעגנא
 ,ןגאז וצ דניז א ךאד זיא

 ןגאװ א םורא ךיז ןפוטש וצ ןײש טשינ זיא׳ס זא
 .ןעמיולפ ןוא סעקרעגוא ןוא ,סעלעביצ טימ

 רעזדנואןופ לאוטיר־גאט ייב־גאט רעד זיא׳ס ? עיזעאפ ? עזארפ ? סאד זיא םאװ
 גאטליוװ ןשידײ־שינאקירעמא ןטימ ןיא טא.ר טעאפ רעקירעגנוז? א ראנ .ןבעל
 סעקרעגוא ןוא סעלעביצ טימ ןגאװ״ ןגעװ טעלפוק ןרעטיב םעד ןרידנאקס טנעקעג

 .״ןעמיולפ ןוא
 ףיוא עיגעלע סבײל השמ ןופ ילפרעלדא רעד טשינ דיל אזא זיא יאדװא

 ? ללכב עיזעאפ יד טגאמראפ סעיגעלע עכלעזא ליפיװ .טיוט סעצרפ .ל .י

 ,ץלאטש ןעטסכעה רעזדנוא ןופ ביוטש וד...
 ץלאה עינװאלג עטצעל א — ? זדנוא ראפ ןעװעג ןעד וטסיב סאװ

 ;טאטש־רעגײגיצ א ןופ גניר ןיא טכאנ ײב פעטס ןיא טנערב סאװ
 ;םי ןיא טניװ טימ ךיז טלגנאר סאװ ףיש א ןופ לגעז א
 ,דלאװ ןקידגעלגאװ־טפושיפראפ א ןופ םיוב רעטצעל א
 ,טלא קיראי־טנזיוט ןזיר־םעבמעד טאה ץילב רעד וװא

 ? טציא וטםיב סאװ ? טציא ןוא .טקאהעגפא ןעלצראװ ערעײז ןופ
 טציגשעגםיוא יװ ,םוטש זאלגעװאב ,דרע רעטלאק ףיוא שטנעמ א

 ,ףוס־ביוהנא ןא ,טכילנטיוט ןופ ןייש ןיא ןײטשראמראמ ןופ
 ,ףאלש ןגנאל םענעי ןופ זיולב גנועז עגר א — דליב א

 וצ ןבעל לםיב סאד ,טכאנ יד ,גאט םעד זדנוא י_יב טמענ סאװ
 ? ור יד סאד זיא .טלעװ רעצנאג רעד ןופ טײקנײש רעד ראג טימ

 ? גנאג ןלעקנוט רעזדנוא ףיוא טײקיבײא ןופ םיורט רעד םאד זיא

 וװעדנאר א ךאג ןבאה רימ ,טשינ טםעגראפ .ןגראװ ןרערט יד .גונעג ראנ
 .״עװאפ רעגעדלאג״ סנרעפלאה בײל השמ טימ

2. 
 טימ ןפערט וצ ךיז טדערעגפא ןבאה רימ וװ ,ץאלפ ןפיוא רימ ןענעז טא ןוא

 •״עװאפ רענעדלאג״ סנרעפלאה בײל השמ
 ןראי טניז ןיוש זיא רעגײז־עלעביצ רעזדנוא שטאכ ,ךעלטקניפ ןענעז רימ
 אמתםמ .אטשינ ךאנ רעבא זיא עװאפ ענעדלאג יד .דראבמאל א ןיא טצעזראפ
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 .ןאלפארע ןטםנרעדאמ עמאם ןטימ וליפא םניוזא ךיז טפערט׳ס •טקיטעפשראפ
 .ןײלא עװאפ ענעדלאג יד ןדײראב לסיב א ןוא טײהנגעלעג יד ןצונסיוא רימ ןלעװ
 טלעװ א ןראפסיוא טנעק ריא .לגיופ רענעטלעז א זיא עװאפ ענעדלאג יד
 טעװ ריא ןעװ ןפערטנא טשרע יז טעװ ריא ,ןענעגעגאב טשינ יז טעװ ריא ןוא
 טראד .ןראװעג ןריובעג יז זיא טראד .דילסקלאפ ןשידיי ןטימ ןענעקאב ךיז
 ךײט ןרעביא ןעילפ״ ןעמונעג ןוא לגילפ ענעדלאג עריא טײרפשעצ יז טאה
 טראד ןופ .״ןטאט ןקיצראה ןוא ןביל ןראפ ןםורג ןעמונעגטימ ןוא ,ןטאלג םעד
 ,רעביל רעד ןסורג ןגארטעג ןוא ןעמי עלא רעביא ןעילפ ןעמונעג יז״ טאה
 ,דנאל ןדמערפ א רעביא״ ןגיולפעגקעװא יז זיא ןטראד ןופ .״ןעמאמ רעקיצראה

 .״דנאש רעםיורג ריא וצ רעדעפ ענעדלאג א ןריולראפ טאה ןוא
 •עשידרע ןא ,עתמא ןא ,עװאפ עתמא ןא ןאראפ זיא׳ם זא ,ךיז טײטשראפ
 םענופ לגיופ םענעדלאג ןטימ ןאט וצ טשינראג רעבא טאה עװאפ עקיזאד יד
 ריא טײרפשעצ יז זא .ןרעדעפ עקיבראפ עקאט טאה עװאפ עתמא יד .דילסקלאפ
 םעד ץוח א .ןעילפ יז ןעק הבמ א רעבא .ןעז וצ סאװ אד עקאט זיא קע ןקיבראפ
 ,טלעװ רעד ןופ סרעבײרש־םילשמ עלא ײב םש םענשזאװ ןײק טשינ יז טאה

 .הװאג רעטםופ ןופ עיצאקיפיגאםרעפ רעד ףיוא יװ ריא ףיוא ןקוק םאװ
 רעשיגאלאטימ א ןגאז וצ יוזא זיא דילסקלאפ םענופ עװאפ ענעדלאג יד
 .דרעפ שיגאלאטימ א — דרעפ עטלגילפאב סאד ,סוזאגעפ זיא׳ס יװ טקגופ .לגיופ
 רעשיטעאפ ןימ א .ןױמד ןיא ראנ ,טײקכעלקריװ רעד ןיא טשיג טריטםיזקע סע

 .לאבמיס
 לאבמים ןשיטעאפ ןקיזאד םעד ןעמונעגרעביא טאה קירילטסנוק עשידלי יד
 ןיא ןוא .לאבמיס ןקיזאד םעד טריסנאױנ ןוא טפיטראפ טאה יז .דילסקלאפ םענופ
 ןופ רעדיל עכעלרעה ןראװעג ןפאשעג ןענעז עװאפ רענעדלאג רעד ןופ ןכײצ
 .ןטי״יצ ןוא ןטי״יװ רעביא ןגאלאיד־ץראה־וצ־ץראה ןופ ,ורמוא ןוא טפאשקנעבמײה
 רע ןעװ ,טנײמ עװאפ ענעדלאג יד םאװ טסוװעג טאה ןרעפלאה בײל השמ

 :״קראי־ױנ״ ךוב ןי״יז ןיא ןעגנוזעג טאה

 ,גראב ןרעטניה ןײגרעטנורא טעװ ןוז יד
 ,ן׳ילפוצ עװאפ ענעדלאג יד ןעמוק טעװ
 ,ן׳ילפוצ עװאפ ענעדלאג יד ןעמוק טעװ
 ,ןיהא עלא זדנוא יז טעװ ןעמענטימ ןוא

 .ן׳יצ טעװ טפאשקנעב יד וװ ןיהא

 ײינ עשידיי יד ןענאטשעג זיא ״עװאפ רענעדלאג״ רעד ןופ ןכײצ ןרעטנוא
 עטלגאװראפ .״עגנױ״ ןפורעג ךיז ןבאה םאװ יד טא .עקירעמא ןיא קיטנאמאר
 עטנעאנ לאמ א סאד .םײהא טקגעבעג ײז ןבאה ,דנאל דמערפ א ןיא םי ןרעביא
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 טנײװעצ בײל ינאמ .רעטנענ ,רעביל ,רענעש טנטײװ רעד ןופ ןראװעג ײז זיא
 רעקידנפאלש רעד רעביא טלאפ ײנש רעד יװ רעטצנעפ ןכרוד טעז רע ןעװ דיז

 זא םיא טנאמרעד ײנש רעד .טאטש

 ,ןאעקא ןופ טײז רענעי ףיוא
 ןאראפ אזא דנאל א זיא טײז רענעי ףיוא
 .טראד זיא ײנש ןוא ,טראד זיא ײנש ןוא

 רעד ןופ ןכײצ םעד רעטנוא טלוב טײטש טפאשקנעבמײה עקיזאד יד
 .״עװאפ רענעדלאג״

 — ״ןװיטאמ עשיװאלס ןוא עשידױ״ עשילרעטסיוא עני.יז ןא טבױרש רע
 .רוטארעטיל רעזדנוא ןיא רעכיב־רעדיל עטםנעש יד ןופ סנײא

 עשיסור־סײװ יד ןטכידרעביא ןוא ןטכיד ןבעל ץנאג א טעװ קינלאר ףסױ
 .טפאשדנאלמײה

 ־רעה א ןיא ״װעיאראג״ לטעטש שיצילאג ןי_יז ןעלדנאװראפ טעװ רידאנ השמ
 .עזארפ ןוא עמעאפ רעכעל

 ןרעיוא יד ןיא גנאל ןבעל א ןעגנילק טעװ וױטאמסקלאפ רעשידױ רעד
 •װיטאמ ןקיזאד םעד טימ רעדנוװ עשיריל ןזױװאב טעװ רע ןוא ,יודנאל אשיז ןופ

 השעמ רעד ןופ הכלמ יד
 ,טנאפש םעגײא ןיא רימ טימ

 עסױװ סאד עלעגיצ סאד
 ;טנאה ריא ןופ ךעלזערג טפיצ

 לגילפ יד טאר עװאפ יד
 ...טײרפשעצ ענעדלאג יד

 ןגעלפ ןדיי ױו רעדא ״װאנראט״ עמעאפ עסיורג ןױז ןא טביירש דנאלזױא
 .ענראט :טאטש יד ןפור

 סרעבױרש עשידױ עקיטכיװ ײר עצנאג א ךאנ ןפורנא טנעקעג טלאװ ךיא
 .עזעט ןױמ ןקיטעטשאב קרעװ ערעײז ךרוד ןלעװ םאװ

 ״עװאפ ענעדלאג״ יד לױװ ,םײהא טקנעבעג טשינ טאה סאװ רעקיצנײא רעד
 .ןרעפלאה בײל השמ ןעװעג זיא ,ןגיוא יד ןדנעלבראפ טנעקעג טשינ םיא טאה
 רימ .עיזעאפ רעד ןיא קיצנײא זיא װאשטאלז טאטשמײה ןױז וצ דילםאה ןױז
 ראפ סאװ .עיזוליא רעד ןום ףושינ ןשיגאמ םעד ןוא עביל ןופ חופ םעד ןסיױו
 השמ זיא ךאד ןוא זהאנש רעבא .ןפאש וצ חוכב ןענעז ײז ןכאז עסיורג א
 רעזדנוא ןיא רעדיל עסיורג יד ןופ םנײא ןפאש וצ האנש טימ ןעגנולעג ןבײל

 .עיזעאפ
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 טאטש ןײמ ,םײה ןיימ וד ,װאשטאלז ׳א
 .דאב ןוא לוש ןוא ץיפשרעטסיולק ןײד טימ

 ״קראמ ןפיוא סעקרעציז ענײד טימ ןוא
 פא ךיז ןסי.יר סאװ ךעלעדײ ענייד טימ ןוא
 פארא טמוק םאװ רעיופ םעד ףיוא טגיה יװ

 — גראב רעװאסאס ןופ רעײא לשיוק א טימ
 רימ ןיא ףיוא טכאװ גנילירפ ןיא ןבעל םאד יװ

 — ,ריד וצ טפאשקגעב לסיב םערא ןײמ
 .װאשטאלז ןײמ ,םײה ןײמ

 טײהרעטקנעבראפ ךיז ןאמרעד ךיא זא ראנ
 טײג רע יװ ,טראפאפאר דיגנ םעד ןא
 ,ןיירא לוש ןיא ךיוב ןבארג ןײז טימ
 ,קאמורפ םעד ,סלליה עיאש ןיא ןוא
 קאז א ןיא ריזח א יװ טלאװ םאװ

 — ןײש ריא טימ ןוז יד וליפא טפיוקראפ
 ,רימ ןיא ןײגסיוא לאז םע גונעג סאד זיא

 — ,ריד וצ טפאשקנעב ןיימ ,טכיל א יװ יוזא
 .װאשטאלז ןײמ ,םײה ןײמ

 יװ טירקאפיה רערענעלק ןײק ןעװעג טשינ רעכיז זיא ףױטראט סרעילאמ
 םעד טימ ןוא ,לכײמש א טימ רעילאמ םיא טמעג ןגעװטםעד ןופ .סלליה עיאש
 טפראװ רעבא בײל השמ .טלעװ רעצנאג רעד ראפ םיא רע טזיולבטנא לכײמש
 טפיולטגא ןוא ״קאז א ןיא ריזח א יװ״ ראפאטעמ ענהפירט א קאמורפ ןי_יז רעטנוא

 .ײפש א טימ םיא ןופ
 סאװ ראפ ןײטשראפ וצ ידכ דיל עצגאג סאד ןענעײל ןײלא ףראד ןעמ
 ־רעדניק עני_יז ןופ גגובעלרעביא יד .שרעדנא טשינ ןוא יוזא ןעװעג זיא בײל השמ
 טרעטכינעגסיוא םיא טאה ,המשג ןייז ןיא טצירקעגגי_יא ףיט ךיז טאה םאװ ,ןראי
 טנעײל .רוטאנ עשיטנאמאר א ןעװעג דע זיא ךות ןיא שטאכ ,קיטנאמאר רעדעי ןופ
 .סענורטס עטסניד יד ףיוא טליפש רע װו ״קראי־ױנ ןיא״ ךוב ןי_יז ןיא רעדיל עני_יז
 רעד ןופ םיורא בײל השמ טלאפ ,םײה רעטלא רעד וצ דיל־האנש ןי_יז טימ
 רעזדנוא ןיא טקעװעגפיוא ןבאה ״עגנױ״ יד סאװ טפאשקנעב רעשיטנאמארײינ
 טשיג םיא טעװ ןעמ סאװ ״ןביוא״ ןופ םעד וליפא טקנאד בײל השמ .עיזעאפ

 :רעגײטש ןי_יז ףיוא םיא טצעביק רידאנ השמ ןוא ,װאשטאלז ןיא ןבארגאב

 ,װאשטאלז ןיא ןבראטש טשינ ליװ בײל השמ
 ;ץעגרע ןיא ןבראטש טשינ ליװ ךיא ןוא

179 



 רעגנאמ קיציא

 ,בײל רשמ ,ןבראטש ןזומ טעװ ןעמ
 .ץעגרע ןיא רעדא װאשטאלז ןיא

 יװ ״ןװיטאמ עשיװאלם ןוא עשידלי״ סבײל ינאמ טנאמרעד ןיוש ןבאה רימ
 ןבעל ךוב ןשיבײל ינאמ םעד ןיא .עיגלאטםאנ־םײה רעד ןופ קורדסיוא ןשיטעאפ א
 טבעלעג טשיג לאמ ןײק ןבאה ײז יװ ,םולשב ןדראקא עשינלארקוא ןוא עשידלי
 ןשיװאלס םעד ןיא ןא דיז טסיוטש בײל השמ ךיוא .טײקכעלקריװ רעד ןיא
 ןעק רע ,םיא י_יב טגנילק װיטאמ רעשיװאלס רעד שרעדנא יװ רעבא .וױטאמ
 רעשידלי רעד םיא ןעק׳ס יװ טקנופ ,םאכ םעד ,םעבייז ןכש ןשינלארקוא םעד

 :ןעגנוראפרעד עני_יז טלײצרעד םאװ ,לאװאק

 דרע עצראװש קיטש א ןוא דאס א טאהעג טאה רע
 ,דרעפ סאד םיא ןעװאק וצ זיולב טאטשקרעװ א — ךיא ןוא

 ;רעני_ימ ןכש רעד ,םאכ רעד ,סני_יז זיא׳ס טגאזעג רע טאה

 — טעב ןי_יז טיהעג דיא באה ,ןעװעג קנארק זיא רע ןעװ
 ,דש ןטסיװ א ףיוא יװ ,רימ ףיוא טקוקעג רע טאה

 •רענללמ ןכש רעד ,םאכ רעד — דיז רע טאה טמלצעג

 :טקידנעראפ רע ןוא

 — טקנירט ןוא רע טעילאכ טראד — ךיז רע טאה עמשטערק א
 — טקניטש ןוא רע טעילדאמ טראד — ךיז רע טאה רעטסיולק א

 .רעני_ימ ןכש רעד ,םאכ רעד ,טשינ רע ףראד רעמ ןוא

 ךיז ןגעװ ןײלא ןכש רעד טגניז יוזא יװ .ןכש רעשידלי רעד טלײצרעד סאד
 ־םקלאפ עשיניארקוא ןא אד טצונאב בײל השמ ? טלעװ רעד ןיא ״דישז״ םעד ןוא

 :םראפ־דיל

 טלעװ רעד ןופ תוברוח יד ףיוא
 ;טלעש ןוא באר עטלא ןא טציז

 ריםא דישז רעטלא ןא טכירק
 ,ריא ןבעל ךיז טצעז רע ןוא

 — ורק־ארק־ארק עדײב ןטלעש
 .וד -־ יאנוד־אדי_י.ר

 ,פאלאג ןיא אקטאב רעד טמוק
 ,פאק םעד בר םעד פא רע טקאה
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 ,דלאװעג אזא דישז רעד טכאמ
 ,טלאפ רענוד א טנײמ ןעמ זא

 — והא־־והא ײװ־ײװײיא
 ...וד־יאנוד־אדי״יה

 ,זיומ א יװ אקטאב טעשזירג
 ;םיוא ךעלגיוא יד דישז םעד י_יב

 ײז ראפ םיא עקטאמ יד טיג
 ײװצ סעקלוב עםייװ ,עסיורג

 — וצרעד טלעג אקדאװ ףיוא ןוא
 ...וד־יאנוד־אדײה

 טשינ ךיז בײל השמ רעקיטגאמאר רעטרעטכיגעגסיוא רעד טאה ,טעז ןעמ יװ
 ־איזיװ טאה רע .ןאטסקלאפ ןשיניארקוא ןשיגעלע־סיז טעד ןופ ןריפראפ טזאלעג
 טיוט ןכאנ רעטעפש זיא׳ס סאװ ןעזעג .טנורגפא ןיא טקוקעגנײרא ףיט־שירענ
 םאכ םעד ךרוד םוטנדמ ןשיצילאג ןצנאג םענופ גנודנעלראפ יד :ןעשעג םעניגז

 .ןכש םעד —
 ךיז ןוא טעטסע רעד ןגערפ טעװ י עיזעאפ אזא ןופ טײקנײש יד טגיל װו
 טײקנײש יד טגיל׳ס װו ,ןגערפ ךיז ןוא ןשודיח ךיז רע געמ יוזא טקנופ .ןשודיח
 טעאפ רעד ןוא ,םירעװ יד ןכירק׳ס ןכלעװ ןופ דרעפ ןטרגפעג סרעלדאב ןופ

 ...סאג ןטימ ןיא הלבנ רעד טימ יורפ רעגײש רעד ןופ ףוס םעד טכי_ילגראפ
 וצרעד ןענעז ןטעאפ עםיורג ראג ראנ .טײקנײש עטסערג יד טגיל— תמא ןיא

 .לגוסמ

¥ 

 ץלא ךאנ זיא עװאפ ענעדלאג יד ןוא טלעװ א טדעראב ןיוש ןבאה רימ
 ,אש ראנ י װועדגאר מעד ןסעגראפ יז טאה דריא טימ ןעשעג זיא סאװ .אטשינ
 .עילוק א ןופ ןפאלק ערעװש םאד ראנ ,ןעילפ ןײק טשינ זיא׳ס .טײג רעצעמע
 .לגילפ ןרעטנוא עילוק א טימ לגיופ א .שינעפעשאב עגדאמ א ךיז טזײװאב טא
 רעד זיא׳ם .םי טי_יז רענעי ןופ טעװעטארעגרעבירא םױק ךיז טאה לגיופ רעד
 רעדורב רעגיה רעד .טכאמראפ זיא ריט יד .ריט ןיא טפאלק סאװ לכעמ רעדורב
 ןקירעגנוה ןראפ ריט יד ןענעפע וצ ארומ טאה םעזעג ןרעטנוא זעק לקיטש ןטימ
 .פאק ןיא ןגיוא עדײב יװ סעזעג ןרעטנוא זעק לקיטש סאד טיה רע .רעדורב
 םוצ זיב — ןײלא תמא רעד יװ ,תמא .יאדװא .שיטאמארד .יאדװא .קסעטארג

 .גאט ןקידגגראמ
 ןקסעטארג םעד טא טימ ״עװאפ ענעדלאג״ יד ךוב סאד טנפע בײל השמ
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 .ןעגעפע וצ ןרעיוא ןוא ליומ האראקסאמ א קעווא טײג׳ס ןוא לגיופ
 רעיינ רעד טימ .דעטגירקעצ־זגורב א קעװא רע זיא םײה רעטלא רעד ןופ
 א ךאנ ־.האיצמ עסיורג א .ןעמוקםיוא טשינ רע ןעק ״עגידלאג עדלאג״ םײה
 ןוא רעקישיור ץלא טרעװ לקיב םענעדלאג םורא ץנאט רעד ןעװ לגיופגניז
 ןענעפע רשפא .לגיופליפש סיוא ןרעװ ,ןעװעטאר ךיז ףראד ןעמ .רעקיטסאה
 .קנאדעג א זיא׳ס .ןםראפ ןריזינעצסניא ,ןצנוק ןכאמ ,דנאלײא ינוק ןיא עדוב א
 רימאל .ןעמאנ רענײש א .״עװאפ ענעדלאג״ יד טסײה יז .ןיוש טײטש עדוב יד
 רעגערט־ןליוק םעד רעב־שראה ןטעבראפ טמוק רעטיר רעגניי א יװ ןליפשפא
 ,טסײװ רע .טעברא רעד ןופ דימ זיא רעב־שראה ראנ .הנותה םרעטכאט ןײז וצ
 הימ זיא רע :ןעמוק טשיג ןעק רע רעבא ,ןתוחמ רעטםבושה רעד זיא רע זא
 רעב־שראה רעבא .טצפיז רעטיר רעד הימ זיא רע רעבא ,ןענײװ טעװ הלכ יד
 .החמש עטרעטשראפ א ןבאה טעװ ךלמ רעד הימ זיא רע .ןפלעה טשיג ךיז ןעק
 זיא׳ס .גאט ןצנאג א ןליוק ןפעלש ןופ דימ זיא רעב־שראה .םיא ףיוא הװצמ א
 םעד ןײטשראפ טשינ טליװ ריא ביוא .ןײמ ןלאיצאס א טימ .ליפש ןײש א

 .ןײלא ןײש גונעג ליפש סאד זיא — ״ןײמ״
 .טלעװ יד ןעמענני״יא ןופ ליפשנראנ עטלא עקיבײא םאד .ליפש טײװצ א
 עדוב רעד ןיא אד רעבא ,סנבעל ןענאילימ ליפש םאד טסאק עטכישעג רעד ןיא
 יד ןעמעננײא לאז ןעמ״ לעפאב םעד טיג ךלמ רעד יװ טעז .טנעם 10 זיולב—

 יריא טימ ןאט ןעמ לאז םאװ .ןעמונעגנײא יז ןעמ טאה טא .״טלעװ

 לײװרעד לאז טלעװ יד ,ןענײמ טרלפױה יד
 ,ןײטש ןסױרד ןיא עטכאװאב א

 ,סאלב יוזא טיוט רעד יװ זיא גיניק רעד ראנ
 סאנ ןרעװ ןאק טלעװ יד ארומ טאה רע

 ...ןײג ןגער א טעװ סע ןעװ
 דלעפ ןיא ןזייארעקא סאד רעבא

 רעמאה סרעטםוש ןרעטנוא ליוז יד ןוא
 רעמאק ןיא זיומ יד ןוא

 ,קערש א ןיוש זיא׳ם זא ,ױזא ןכאל
 ,קעװא רעטכעלעג ראפ ריש ןבראטש ײז

 .ןסױרד ןיא ץלא ךאנ טײטש טלעװ יד םאװ

 ןא זיא ״םײה רעטלא רעד ןופ ,רעד ,עילערעזײל סרידאנ השמ״ דיל סאד
 ,טנאה רעד ןיא ןוה רעד טימ ,עילערעזײל .דילי ןײש ןוא קראטש ךעלמענסיוא
 יד ,לידבהל טעלמאה רעדא תלהק ןימ א ,ןבעל םענופ ךיז ןגעװ טריטידעמ
 טנװא ןקידנעמוקנא םעד טרעדליש בײל השמ רעכלעװ טימ ײרעלאמ־גנאלק
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 םעד ןופ טאטיצ א ןעמענוצסױרא וליפא ארומ באה ךיא .ןרערט זיב ןײש זיא
 .עצנאג סאד ןרעטשעצ וצ טשינ ידנ ,דיל ןקיזאד

 ,דיל ןקיזאד םעד ןופ סיורא טמעטא סאװ ,רעיורט רעדלימ ,רעליטש רעד
 .טײצ רעגנאל א ףיוא ןזאלפא טשינ ךי״יא טעװ

 זיא טא .גנומיטש עקיזאד יד ןבײל השמ י.יב ןא טלאה גנאל טשינ רעבא
 ״טנעה עסיױו ענדוקסאפ ײװצ טאה םאװ טנעגילעטניא״ םעד טימ ףמאק ןיא רע

 :״טעאפ ןשלאפ ןוא רעגאז־רסומ״ םעד ןײרא רע טגאז ןוא

 ףיוא זדנוא טקעװ סע ,לאמ א ךיז טפערט סע
 ,טנוה ןוא ץאק ןופ טכאנ ײב ןײװעג סאד

 ,ךיוא טלאמעד רשפא רימ ןעגײװ
 דנוװ עגעגײא ןא יװ ײװ ךאד זדנוא טוט םע

 .טנוה ןוא ץאק ןופ טכאנ י.יב ןײװעג םאד

 ,שלאפ זיא ןײװעג ריא זא ןסײװ רימ שטאכ ,טנײװ יורפנסאג א ןעװ וליפא ןוא
 ...ןײװעג ןשלאפ ריא ןיא קידלוש טשינ רשפא רימ ןענעז יצ ,רימ ןטכארט

 — טעאפ רעשלאפ ןוא רעגאז־רסומ רעד ראנ
 — .דמערפ קיבײא זדנוא זיא ןײװעג רעײז

 טימ טמולח .םי םוצ קירוצ רע טםױלטנא ,םענעי ןוא םעד טגאזעגנינרא
 ־נאפעג רעד ןגעװ .םעראה ןןןז ןוא בײל השמ ןאטלוס םעד ןגעװ ןגױא ענעפא
 ,״טעמוא ןי_ימ יליגניג א״ דיל םענײש םעד רעדא .לטרימ רעטבילעג רענעג
 לאמ םאד ראנ ,״קראי־ױנ ןיא״ ןופ יליגניג יד טא רעדיװ ןענעגעגאב רימ וװ

 .גנוטכי_ילאב רעשילאטנעירא ןא ןיא
 םענײא ןופ דילנענאװש סאד זיא ״םי גערב םי_יב בײל השמ״ לקיצ רעד
 רעבא .טרעביפעגסיוא ,טכארטעגסיוא ץלא ןײלא רע טאה סאד זא טסײװ סאװ

 :ןתמא רעד ןיא

 היז ןיא ךראש אזא טאה ריפאפ־ראגיצ לייװ ןוא...
 ,ןדײר ןא קידנגי_יװש ןענאמרעד ןאק סאװ
 ,דײרפ לופ געט עקידבוט־םױ עטי_יװ ןא

 .דײרפ לופ ענעגנאגראפ — טכארטעגםיוא באה ךיא סאװ

 ־קסעטארג ןיא פא טלגיפש ״םי גערב םײב יהרז״ לקיצ רעסיורג רעטײװצ רעד
 רעצנאג רעד וצ לסילש א זיולב זיא טא .ףימ־בקעי־ושע םעד םראפ רעשיריל

 :עמעאפ
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 רעגנןןמ קיציא

 ;טלא זיא יחרז ןוא טלא זיא סאביס
 ,טנוזעג סיוא טעז סאביס רעטלא רעד ראנ

 ,טנוהרעסאװ א יװ ןײטש ןפיוא טציז רע ןוא
 טכאל — זזנבל עטיור יד — םינפ ןײז ןוא

 ,טכארטראפ םלוג א יװ טציז סאװ ןיחרז ןופ
 .לבמיצ ןײז ןוא ךיז ףיוא טקוק ןוא

 ,וד ,ןדײב ןופ עמאמ ,הקבר —
 ,בייװ סקחצי ןדײז־רעטלע רעזדנוא

 בייל ןייד ןופ טכתפ עטשרע יד טאה רעװ
 ן פאט א סעברא עטכאקעג ראפ טפיוקראפ

 פארא לכענק יד וצ זיב סאװ רעד טא —
 .עפלאמ א יװ ןעװעג ןסקאװאב זיא

 ,וד ,ןדײב ןופ עמאמ ,הקבר —
 ,ןײטש א ףיוא פאק ןטימ ןעזעג טאה רעװ

 ןײגרעטנורא ןוא ףיורא םיכאלמ
 זןי-ירא למיה ןיא זיב רעטײל א ףיוא

 ןיישנרעטש ןופ טכיל םעד טימ רעד טא
 .םינפ ןטראדעגסיוא ןי״יז ףיוא

 ־ױנ ןיא םי גערב םי״יב טרעטײװרעד ןוא טנעאג ןטלאטשעג עטלארוא ײװצ
 ־טכישעג א ףיוא ליפשנטאש א .טריטידעמ רעטײװצ רעד ןוא טבעל רענײא .קראי
 טקיטכיל ״ןואטלפאב״ .ןרעטש יד דצ ףיורא טנײװ לבמיצ ןטימ יחרז .עזאב רעכעל
 טײקיזאלפליה יד םי ןופ סעגערב יד י_יב ןוא .טקינינפ ןוא טקידניז .לאמ א יװ טני_יה

 .רעיורט םענעגײא םענופ תוכז ןיא ,תובא יד ןופ תדכז ןיא טמעטא סאװ ,ןײלא
 קיטראקיצנײא זיא ןרעפלאה בײל השמ ןדפ ״עװאפ ענעדלאג יד״ דוב םאד
 טשינ ןפוא םושב טאה טײקשילארטאעט יד .םראפ רעד ןיא י_יס ,וױטאמ ןיא י_ים
 ,עיזיװ עשיטעאפ יד טרעטיילעג ,טרעקראפ ,ראנ ,עשיטעאפ סאד טקעמעגפא
 גנוכײרגרעד א זיא ״עװאפ ענעדלאג״ יד .טקעפע ןשילאבמיס םעד טקראטשעג

 .הגרדמ רעדנוזאב א ןופ
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 טפאשדנאל יד ןוא קאמטיל רעד

 (גאטנרױבעג ןטל5 םקינלאר ףםױ וצ)

 ףיוא .קאװטיל רעבראה א ןעװעג טסװואב יװ זיא עלעדגעמ ׳ר עדייז רעד
 ךס א רעביא ,זאנ רעד טימ טמירקעג רע טאה ןבעל ןשידלי ןיא ןכאז ךס א
 ,ךלויה ןשידײ ןצנאג ןפיוא קידנקוק .טלכײמשעג רעטיב רע טאה ןצכעריפ עשידױ

 :טנקלאװראפ ןגיוא עני״יז ךיז ןבאה
 .האנה סטאה ןוא עקװעדאיעינוט א ןוא קסנאצבאק א ךי״יא טאנ —

 עטקיטיוקראפ עגנע יד ןופ טעשטאקעגסיורא ךיז טאה דיוב יד ראנ יװ רעבא
 לרעטאלפ ,םיוב ןוא זארג ,דלאװ ןוא דלעפ ןעזרעד טאה עלעדנעמ ׳ר ןוא ךעלסעג
 ןענעז ,טכי״ילגעגסיוא ןרעטש םעגופ ןשטײנק יד םיא י_יב ךיז ןבאה ,לגיופ ןוא
 ןופ ןדנװושראפ ןוא לכײמש־לוטיב רעד ןוא ,רעראלק ןראװעג ןגיוא יד םיא ײב

 .ןפיל ענײז
 ,רעלאמ א ןראװעג טםירוטאקיראק רעדי זיא טפאשדנאל רעד ןופ טכיזעגנא ןיא

 .רעקיריל א רעקיריטאם רעד
 ליפשנגעק ןימ א טפאשדנאל יד זיא קרעװ סעלעדנעמ ןופ טםקעטנאק ןיא
 ץנאג ןוא שינאמראה זיא םאװ סעפע ראפ לבאראפ ןימ א ,ןבעל ןשידלי םוצ

 .קידהנושמ ןוא טמירקראפ ,טרעביושעצ זיא םאװ םעד ןגעקטנא
 עקיבלעז יד טפאשדנאל יד טשינ ןיוש טליפש םכילע־םולש ״ןשיגלארקוא״ םי_יב
 רעד טימ ןתוחמ רעקיצניװ זיא דױםפראד רעד היבט .טעמכ טשינ יז טעז רע .לאר
 קירעביוב ןײק סעדזאי עני_יז .עלעדנעמ ׳ר רעקידלטעטש רעד יװ טפאשדנאל
 .רעטכעט עני_יז ןופ לזמ םעד ןגעװ ןגאלאנאמ טימ טליפעגסיוא ןענעז קירוצ ןוא

 .קיבײא טבעל סאװ םעד ןיא ןוחטב םעד ןוא עדאמארה טימ תורצ עני_יז ןגעװ
 לי_יװ ראפרעד ראנ סאד זיא ,געװ ןפיוא םיוב א לאמ א רע טעזרעד רעמאט
 ־עגפא .החנמ ןענעװאד ףראד ד?י א זא טנאמרעד ךיז .הקספה א ןכאמ ףראד רע
 ךיז טיצ רעטי_יװ ןוא ,ןעװעג טשינ לאמ ןײק ךי_ילג םיוב רעד טדניװשראפ ,טנװאד
 .עלײב רעטכאט ןי_יז ןוא לטײצ רעטכאט ןי_יז ,לדאה רעטכאט ןי_יז ןגעװ גאלאנאמ רעד
 ״ןשיליופ״ םי_יב טפאשדנאל יד ךיז טליפ ,טשינראג טעמכ ,קיצניװ ראג־ראג
 בר רעקסירב רעד .ןדיי ראנ ,גרעב ןײק טשינ ןענעז ״גרעב ײװצ״ יד .ץדפ .ל .י
 ןופ סנידלעה יד יװ םורא טײג ץרפ רעקיטאטסקע רעד .יבר רעלאיב רעד ןוא
 ןגיוא עטזאלעגפארא טימ .ןגיוא עטזאלעגפארא טימ עטכישעג רעכעלמיטסקלאפ ןי_יז
 רעקיטכיװ םיא ראפ זיא סאװ ,טפאשדנאל עשילעז עשידלי יד רעראלק רע טעז

 .רוטאנ רעקימורא רעד ןופ טײקנײש יד יװ
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 ׳דע אקװד .רעקיצנײא רעד עלעדנעמ ׳ר זיא סרעקיסאלק ערעזדנוא ןשיװצ
 ןא ןוא ״םורא לטלעװ סטאג ראפ גיוא עשידיי סאד טנפעעג טאה ,קאװטיל רעד

 ״יןײש יװ ,יא״ :טלמרומעג רעטריטלאזקע
 רעזדנוא ןיא הקזח א יװ טעמכ סעקאװטיל יד ןבאה עלעדנעמ טניז ןופ
 עטסנעש ערעזדנוא וצ ןרעהעג ײז .רוטאנ יד ןלאמ וצ ףיוא רוטארעטיל רענײש

 :ןטעאפ־רוטאנ
 ־ײנש עקיטכערפ סקיװײל זיב עלעקזאירעב רעקידרעטיצ סנראהנײא דוד ןופ
 עטנכײצעגסיוא סעדארג ,ןלעמעג־דלאװ ןוא־רעםאװ םקאבלוק השמ ,ןטפאשדנאל

 .קילאבמיס־רוטאנ רעליטבוס סקינלאר ףסױ ןוא םעגמיהגרעב
 טפאשדנאל רעשיעפארײא־חרזמ רעד טימ טײקמיטגיא ןוא טײקשימײה אזא
 ןבאה טײקנסעזעגנײא תורוד .טכירעגמוא םעצולפ למיה ןופ ןלאפעגפארא טשינ זיא

 .ןראװעג ףי.יר זיא יז זיב טלטרעצעג ,טרענעג ,ןריובעג יז
 ־אקירעמא רענרעדאמ רעקיטײצטנײה רעטסערג רעד רשפא ,טסארפ טרעבאר

 רעװש ױו טלײצרעד ,(ןקינלאר ףסױ טימ בורק רעשיטעאפ א ,בגא) טעאפ רעשינ
 רעד טימ ןריציפיטנעדיא וצ ךיז עיזעאפ דעגאקירעמא רעד ןעמוקעגנא זיא׳ס

 .טפאשדגאל רעשינאקירעמא

 ׳1116 1׳8מ<1 זז38 סטמו 1נ6{סז6 זז6 עוז6ז6 1116 1׳8מ<1׳8
 8116 \ע38 סטמ 1׳3מ<1 מ1סמ6 1113מ 3 1ממ1<116<1 ע6318
 261016 וע6 \ע616 1ב6ג־ ןנ6סןנ16.

 .עיצאקיפיטנעדיא ןופ טקא ןא טשינ טי_יװ ךאנ זיא ןרעבארעד ןופ טקא ןא
 שימײה ,ןגײא ןראװעג זיא טפאשדנאל עטרעבארעד יד זיב תורוד ןעמונעג טאה׳ס

 .קידװעגניז ןוא
 יד זיב ןראי רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה ןעמונעג ךיוא טאה יוזא טקנופ
 יוזא ףיוא ןגײא ןוא שימײה־שידײ ןראװעג זיא טפאשדנאל עשלעפארײא־חרזמ
 עקזאירעב סנראהנײא ,ןטק־תילט א טגארט קישטײבאראװ םעלעדנעמ זא ,טי_יװ
 ־ןגײא עדמערפ יד טרעװ ןקינלאר ןוא ןקאבלוק י_יב ןוא רועיש א ןא טגװאד

 .רעדליב ןוא ןטנעצקא עשילביב טימ סנײא טפאשדנאל ענעראװעג

 !החפשמ ןופ דוםי רעד טסיב ,רוכב ןי_ימ עשטרא וד״
 ...שיט םוצ ךיז טצעזעג רעטצעל רעד ןוא דלעפ ןיא רעטשרע רעד

 עכאס ןייד רעטנוא ןופ טנפעעצ םעראװ ךיז טאה דרע יד
 ...שירפ ןוא ראבטכורפ ןי_יז ןעמאז ןי_יד לאז דרע יד יװ יוזא

 ו ןטסעמראפ עקנאל רעד ףיוא ריד טימ ךיז ןעק רעװ ,לאימחר
 ,רעי_יפ ןופ לצײלפ א יװ ,זארג ןיא עסאק ןי_יד זיא ןעװעג

 ןטסעג ערעײז ןיא ןעלגײפ יד ,ןפמוז יד ןיא גנעלש יד ןענעק ךיד
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 ןעײסע

 ירעײש ןיא ןוא לאטש םעניא ריד ײב ןעור לאז הכרב יד
 ו ןכײלג אזא טלעװ רעד ףיוא אטשינ ,שטנעמכײט רעד ,עילומש ,וד

 ,רעסאנ א קידנעטשאב ,סעצײלפ יד ףיוא שטוב םעד קידנעטשאב
 ןיא םײלש ןופ חיר םעד טימ ,ריד ןופ ןפוש טימ טאה טקעמשעג
 ןכײט יד

 ןפיוא טשטנעבעג ןוא ,דנאל ןפיוא ןײז וטסלאז טשטנעבעג
 ״. ..ו רעסאװ

 .טיוט ןראפ ןיז ענײז טימ עדייז רעשיסי״יר סקאבלוק ךיז טנגעזעג יוזא
 עטנאקאב .ןורכז ןיא ףיוא טרעטיצ סעפע .ײז טיג רע סאװ ,הכרב יד זיא סאד
 םעד ןופ דײר יד ןיא ןאראפ זיא סעפע ? רעירפ טרעהעג ײז רימ ןבאה װו ,רענעט

 .שמוח טימ ...טקעמש סאװ ...טקעמש סאװ דליכײט ןשיסײר
 ןטײװ םענופ דלי רעדנא ןא לאמ א טימ ףיוא־טכיוט ןגיוא ערעזדנוא ראפ
 ןא ײז טפור רע .ןיז ענללז ןעײטש טעב םורא .טעב־הסיסג ןפיוא טגיל רע .לאמא
 רעד סאװ ,ןטגעצקא ענעגײא יד טימ ײז טשטנעב ,ןעמאנ םינב םנײא ךאנ םנײא

 .ןסײר ןופ ישעדײז
 .וניבא בקעי — רעװ ןיוש טםײװ ריא ,ונ ...זיא לאמ א ןופ דלי רעטללװ רעד
 ־פיונוצ ןבאה ישעדײז ןשיםללר םענופ דײר יד .םיטבש יד ןענעז סאד — ןיז יד ןוא
 ־שילביב ןראװעג זיא דנאל עשיסללר סאד .טציא ןטימ לאמא ןטללװ םעד טריפעג

 .דנאל־קילײה ,דנאל
 טימ טפאשהבורק ןללז ,קילאבמיס־רוטאנ סקינלאר ףסױ טנאמרעד בא,ד ךיא
 ןופ טײקיטראנגײא רעד ןגעװ .(ךיז טײטשראפ ,עשיטעאפ א) ןטסארפ טרעבאר
 ,רוטארעטיל רעזדנוא ןיא טמענראפ קיגלאר םאװ טרא ןקידובכב םעד ,דיל סקינלאר

 .ץאלפ רעמ ןעמ ףראד ןריזילאגא סאד ןוא ןבללרש וצ ןעמעלא םעד ןגעװ —
 טאה עיזעאפ עשידלי יד סאװ ,ןטנעצקא עשילביב יד ללב ןטלאה ךיז רימאל אט
 ־דנאל רעשלעפארײא־חרזמ רענעראװעג־ןגײא רעדמערפ רעד ןיא ןגארטעגנללרא
 זיא רעקלעפ ענעסעזעגנללא יד ײב ןטעאפ יד ןופ רענײק סאװ וצ טקא ןא ,טפאש

 .לגוסמ ןעװעג טשינ
 :״םהרבא ןופ טאג״ דיל סקינלאר רימ ןענעײל

 ,דנאל םאד ןזיװעג ןעמהחבא טאה טאג יװ
 טנאה רעד ללב טריפעג עטאט רעד ךימ טאה יוזא

 ןראי ערעטעפש ראפ גאזוצ א טימ טשינ
 ,ןראװעג טדמערפראפ זיא סאװ ןענאמרעד וצ סאד ראנ

 ,ךייװ ןוא םעראװ ןגעלעג רענללז ןיא זיא טנאה ןללמ
 :ךײלב ןוא טרעצראפ ןעװעג זיא םינפ ןללז
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 רעגנאמ קיציא

 ןראק סניקינא ןקידנעקניה םעד זיא םאד טא״ —
 ןאהאז רענעי ןוא ,ץײװ םיקםגאגאט — םאד ןוא

 ,האיאראפ ךאנ ןעװעג סרעזדנוא זיא

 .״ןאמ סחלג םעד טראד טילב טנײהי

 געטש ןשידלעפ טימ ןעגנאגעג ןענעז רימ
 דרע רעד ײב טעמפ ןענאטשעג זיא ןוז יד

 .קעװא דלאב ןיוש זיא תבש רעקידרעמוז רעד ןוא

 טרעהעג ךיז טאה למערוט־רעטסיולק ןופ
 .ןיד־שידניק ןעגנילק רעקעלג

 טאטש ןיא טניוװ קאלג רעסיורג רעד)
 ןיז ענײלק יד רעפרעד יד ןיא ןוא

 ןא טמוק טכאנראפ תבש רעד זא ןוא
 .(טאג רעײז וצ עלא ךיז ײז ןעגנילקעצ

 ,טארט ײב טארט ןעגגאגעגכאנ זיא רעיורט רעד

 ,לימ רעטלא רעד וצ ןעמוקעגנא ןענעז רימ זא ןוא

 :ליטש טנעײלעג רודיס א ןופ יװ עמאמ יד טאה

 ״. ..םהרבא ןופ טאג״

 ןופ ראנ ,דנאל ןגאזוצ ןופ טאג רעד טשינ אד זיא םהרבא ןופ טאג רעד
 רעשיגעלע ןא רע זיא ראפרעד .סטוג ןוא באה ןראװעג טדמערפראפ ןעמענקעװא
 טאטש ןיא קאלג ןסיורג םענופ רעקידתושממ ןוא רעקראטש ץלא ךאנ רעבא ,טאג

 .״טאג רעײז״ וצ קידרעפאה ןעגנילק סאװ רעפרעד יד ןיא ןיז יענײלק יד ןוא

 רעביא גנאל־רעטרעדנוהראי טרעטיצעג טאה םהרבא ןופ טאג רעשיגעלע רעד
 עכעלטלאק עקידנופצ יד טמעראװעג שילביב ,שזאזײפ םענעגײא־דמערפ םעד
 ןראװעג עגושמ ןטײצ ערעזדנוא ןיא זיא ,טפאשדנאל' יד ,יז ןעװ ןוא .טפאשדנאל
 .ןאטעגפא ריא ןופ הניכש יד ךיז טאה ,קעה ןוא ןזאג טימ ןעייפש ןביוהעגנא ןוא

 •הפירט ןוא שלוג :ןעװעג לאמ א זיא יז סאװ סאד ןראװעג רעדיװ זיא יז

 ײז ןיא .טכענ עקידרעמוז־ףוס ןאראפ
 ׳ײה ןגאװ ןלופ ןיא ןציז וצ טוג זיא

 ,טירט עניילק טימ טפיול לדרעפ טלא ןא

 טימ טפױל ךיוה רעד ןיא הנבל יד
 ׳טייװ ןליימ ךיז טקערטשעגסיוא טאה געװ רעד

 ׳טײז רעד ייב לדלעװ ןײק ,ףראד ןײק
 — לאט רעפיט ןײק ,גראב רעכיוה ןײק

 לאמ טנזיוט א אד ןראפעג טםיב וד
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 ןעײסע

 .וד יװ געװ םעד ךאנ רעסעב טסײװ דרעפ םאד
 .ור עסיורג א ,טײקליטש עסיורג א
 םיורא טםזאל ןוא ןייא טסלמירד וד

 .סיוש ןיא טלאפ יז .עצײל יד טנאה ןופ

 ן1ירא ,סיורא — סנקלאװ ןופ הנבל
 .ןײש רעיולב טא ,טכיל עכײלב טא

 ןייא וטספאלש טא ,ךאװ טא — וד דיוא
 .ןײרא םולח א ןיא סיורא םולח א ןופ

 םענײש םעד ןיא קינלאר ףסױ טגאז ״לאמ טנזיוט א אד ןראפעג טסיב וד״
 רעביא טכאנ־הנבל רעקידרעמוז א ןיא דנאטשוצ־למירד םעד רעביא טיג סאװ ,דיל
 .טורעג ןוא טיובעג ןטנאגיג ןוא ןראפעג .ײה ןגאװ א ףיוא ןגעװ עשיװטיל יד

 .טסעג עטגײלעגנא — רעטניװ ןוא טסבראה ,םינתוחמ ערעי.יט — רעמוז ןוא גנילירפ

 ןכאמ ,ךיז ןראפעצ טסעג עטגײלעגנא ,ךיז ןענעגעזעג ןוא פא ךיז ןעײרפ םינתוחמ
 .ןגײא ןרעװ טפאשדנאל יד ןוא דיי רעד ראנ זיא טנענאמרעפ .ערעדנא ראפ ץאלפ

 דרע רעד ןיא לטיר טעקאג א ןי_ירא טצעז שטנעמ א
 טרעװ רע ןוא ,םני_ימ זיא׳ס :טגאז ןוא

 .ןבעל ןצנאג ןי_יז ףיוא ןדנובעגוצ

 קאה טימ רעביא םירעיופ ןרעדנאװ טי_יצטינש .ײז ראג ןענעז ןדאמאנ יד
 .עיזיװ עשילביב א םע טרעװ טעאפ ןשידיי ןראפ .דרעפ ןוא ןגאװ טימ קאפ ןוא

 ־בוטש .סנגאװ יד ףיוא רעדניק יד טימ םעטרעיופ יד .סנגאװ טימ טײק ענגאל יד
 יד טא זיא רעװ .םופוצ ןעײג םירעיופ יד ,קעה ןוא ןעלדיר ,קאפ ןוא קאה ןכאז

 ןפיולטנא םאװ ןדיי ןײק טשינ ,רעני_יגיצ ןײק טשינ ..רנחמ עקידנרירגימ עקיזאד
 .רעגײטש רעד יװ ,ץעגרע ןופ

 ײװצ ןוא טסראיװ א ןעװעג ןיוש ןענעז ײז ןעװ ראנ
 :טנאמרעד םולח רעקיטכאני_יב א יװ רימ ךיז טאה ,זדנוא ןופ

 טנאקעג ײז ךאד באה ךיא — סרעײגכרוד יד טא
 ןיז ןוא רעטכעט סבאומ ןענעז סאד .שמוח ןופ

 .טפאשנעגגאפעג ןיא ןעײג סאװ

 א טשילביבראפ טעאפ רעשידיי רעםיורג א ,קאװטיל א ךאנ טאה יוזא טא
 קילײה ןבילבעג ןוא טײקכעלקריװ רעד ןיא ןראװעג לוספ זיא סאװ טפאשדנאל

 .עיזעאפ רעשידױ רעד ןיא

 .קינלאר ףסױ זיא טעאפ םעגופ ןעמאנ רעד

 (1954 ץרעמ ,קראי־ױנ ,״טפנוקוצ יד״)
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 קיצלאר ףסױ

 ןעװעג ןבעל ןײז ןופ ראי ראפ עטצעל יד ןיא זיא קינלאר ףסױ רעטלא רעד
 ,טנװא ןשירארעטיל ןדעי וצ ,גנוזעלראפ רעדעי וצ .רוגיפ עשיטעטאפ תמאב א

 רעדא ,עגולק עלא ןרעהסיוא .ףוס ןזיב קידלודעג ןציזפא ,ןעמוק רע טגעלפ
 רעטײװ רעד ןיא ןפעלש םײהא דיז טכאנ י_יב טעפש טפא ןוא ,דײר עשיראנ

 .סקנארב

 ןײגסיוא ץראה ןי_ימ טגעלפ ,טנװא אזא ףיוא ןענעגעגאב םיא געלפ דיא ןעװ
 .טפאשביל ןוא רעצ טימ םיא וצ

 א וצ ןדער טנײמעג טלאװ ,םיא טימ סעומש א ןריפראפ םיא וצ ןײגוצ
 .ןרעפטנע ןײלא ךיז ןוא ןײלא ךיז וצ ןדער ןסײהעג טלאװ ,דעגי_יװש ןטנשקעראפ
 ,טלאטשעג יד ,מינפ םאד :רעקידעבעל א ןגיוא עני_ימ ראפ רע טײטש טא

 טשינ לאמי ןײק םע באה דיא לײװ ,ןענאמרעד טשינ דיז דיא ןעק לוק ןי-יז ראנ
 .טרעהעג

 לקיטש א ןטלאהעג אי רע טאה לאמ ןײא — ןסעגראפ ריש באה׳כ .ןאדראפ
 .טרעהעג זיא סע ןעװ באה׳כ םאװ ,עדער עטםצריק יד ןעװעג זיא סאד .עדער

 .רימ דובבל ןעמוקעגנעמאזוצ דיז ןעמ זיא זיוה ןיא גנילק לאיחי ר״ד ײב

 טריפעג טאה בײל ינאמ •ןטנאריפסא עשירארעטיל םתס ןוא ןטסירטעלעב ,ןטעאפ
 ייב רעגײטש רעד זיא׳ס יװ ,ןטנעמילפמאק ,ןעגנוםירגאב ,סעדער .ץיזראפ םעד

 .ןטײהנגעלעג עכלעזא

 ־עלא וצ םאזקרעמפיוא טרעהעגוצ דיז ,רעקידנגײװש א ןםעזעג זיא קינלאר
 םע ןענאװ ןופ טגערפעג ךיז ןוא טשודיחעג רעכיז ךיז טאה רע .דײר םנעמ

 .טלעװ רעד ףיוא דײר ליפ יוזא דיז ןעמענ

 .קינלאר ףסוי טעאפ םעד טראװ סאד בײל ינאמ טיג לאמ א טימ

 שיט ןפיוא ןי_יװ רעזעלג ענעסאגעגנא יד וליפא .ףיוא דיז טלעטש קינלאר
 .םעטא םעד ןי_יא ןטלאה

 טאה יצ ,טשינ דיא סײװ גאט ןקיטני_יה ןזיב .עשטפעש א סעפע טיג קינלאר
 .קעװא דיז טצעז ןוא ״.נגנ״ יצ ״.מממ״ טגאזעג רע

 ...טרעהעג םיא ןופ באה ךיא סאװ ,עדער עקיצנײא יד ןעװעג זיא סאד

 .טעאפ רענעטלעז א ןעװעג רעבא זיא שטנעמ רעמוטש טעמב רעקיזאד רעד

 .רוטארעטיל רעשיגארט ןוא רענײש רעזדנוא ןיא ןטעאפ עתמא יד ןופ רענײא

 טראד .היװל םדנאלזײא ןבואר י_יב ןעזעג םיא ךיא באה לאמ עטצעל סאד
 .ןרערט זיב טרירעג דימ טאה סאװ ,ענעצס עמוטש א טליפשעגפא ךיז טאה

 ליװ׳ם רעװ זא ,ןדלאמעג ןעמ טאה ,ןורא םעד טכאמראם טאה ןעמ רעדײא
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 ןעייםע

 רעד טימ ,קיבלאר .ןאט רעטציא סע ןעק ,ןטיוט םעד לאמ ןטצעל םוצ ןעז
 טרא ןײז ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טאה ,פאק ןפיוא עקלמראי־לארענױפ רעצראװש
 טי_יצ טוינימ א זיא רע .ןטלאהעגקירוצ םיא טאה יורפ ןי_יז .ןײג טזאלעג ךיז ןוא
 ךיז ץפיז ןליטש א טימ רע טאה ףוס לכ ףוס .ןםאלשטנא טשינ ןײטש ןבילבעג

 .טצעזעגקעװא

 ,טרעהעג םיא ןופ באה ךיא סאװ ןטצעל םעד ,ץפיז רעליטש רעקיזאד רעד

 .רימ ןיא ךאנ טרירביװ

 ןופ םעגײא ןיא רענײז ״טײקימוטש״ רעד טא ןגעװ טלײצרעד ןײלא קיגלאר
 :רעדיל עני_יז

 ,טגײלעג טשינ גנוצ ןײמ ףיוא רעטרעװ ןײק טאה מאג

 ,םורא שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיװצ ךיא ײג רעגי_יװש א

 ,טגײל רעדא ןתמא טדער רעדעי װו

 .םוטש זיא סאװ ,רעקיצנײא רעד ךיא ןיב

 :לשמ ןימ א טימ דיל סאד טקידנע רע ןוא

 ,ןוז סקינבושי א לאמ א ןעװעג
 .טבעקעג טשינ ןענעװאד רע טאה

 ןוז רעקיטכאנראפ רעד ןופ ראנ
 טדנעלבראפ רעטצנעפ יד ןיא

 ,טפאגראפ ךעלמעלפ ענעסקעװ יד ףיוא ןויא

 לופ ןעװ ,הליענ וצ רע טאה
 ,לוש יד זיא ןעװעג ןדלי טימ

 טפארק רעצנאג ןי_יז טימ דײװעגגיא ןי_יז ןופ
 ...טלעװ רעד ןיא ...ףי_יפ א ןאטעג

 טלעצעג םטאג ןיא זיא
 ןראי עלא ראפ

 .ןראװעג טנכערראפ ףי_יפ רעד םיא

 .װיטאמסקלאפ ןשידיסח א ףיוא טיובעג זיא טצונאב קינלאר סאװ לשמ רעד

 .ןעגנולײצרעד ענײש עני_יז ןופ ענײא ןבירשעגנא וױטאמ םעד ףיוא טאה שא םולש

 .טערטראפאטיוא ןא — ןקינלאר ײב ,גנולײצרעד א זיולב םאד זיא ןשא ײב

 רעקיזאד רעד .רוטארעטיל רעזדנוא ןיא דיל ןי_יז זיא סאד — ףי_יפ סקינלאר
 .ןטײצ עלא ראפ ,ןגראמ ראפ ,טני_יה ראפ ןרעװ טנכערראפ םיא טעװ ףללפ

 ןגעװ רעדיל ליפ יוזא ןבירשעג טשיג טאה ןטעאפ ערעזדנוא ןופ רענײק
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 רעגנאמ קיציא

 טקנעבעג ,טמזלחעג רע טאה ,טבײרגרעד טאה רע רעמ סאװ .קינלאר יװ ,רעדיל
 ףיט טאה שטנעמ רעמוטש טעמכ ןסיורד ןופ רעד טא ןרעמ ךאנ טלאװעג ןוא
 עטסלופטרעװ עמאס סאד ראנ טשינ זיא דיל סאד זא ,טביולגעג טסנרע ןוא

 :טיוט ןופ ןזײלםיוא וליפא ןעק דיל סאד זא ,רעכיז ןעװעג זיא רע .ןבעל ןיא

 ,טנאװ ןיימ ןוא גנוציש ןײמ ,טאג

 ,טנאה סרעטינש ןופ סיוא רימ זײל

 ...רעדיל טימ סיוא ךימ זײל

 טנײמ עקידהצילמ־וױטאראקעד סאד ,דיל־םתס סאד טשינ זא ,דיז טײטשראפ
 .עקידמיליהת םאד — ענעטלעז סאד ,עתמא סאד ראנ .רע

 ײנש יװ ןייז זרעפ ןייד לאז
 טעלג רעד יװ ,ךײװ יוזא
 ,גנירג ןוא ןעמאמ א ןופ

 .טעב ריא ןופ ךויפ רעד יװ

 ....גיוא ןראפ גנירג — קיבופ

 ,טנאה רעד ףיוא רעװש — קידרע

 טראװ טענעפא ןדעי טימ
 .טנאעג ןייז ןעצ ןלאז

 ,לאװק ןי.יד ןײז דיל ןי.יד לאז

 וצ לאפ ןוא ןייא ךיז גיוב
 ןא ךיז קנירט ליומ ןטימ
 ;ור וצ יב ,טעז וצ זיב

 טכיל ןייד ןי.יז דיל ןי.יד לאז
 ריא ראפ דיז קעלפטנא ןוא
 טסוט וד יװ ,זיולב ןוא ליוה

 ...ריט ןייד ןופ סאלש םעד ראפ

 ןופ ןיז ןיא טשינ ,טײקטעקאנ א דיל ןי_יז ןופ קינלאר טרעדאפ ,טעז ןעמ יװ
 ־ראפ םאד אקװד טנײמ סאװ ,״טײקטעקאנ״ א ראנ .״רעדיל עטעקאנ״ סעשטיװאר

 ,רעשיטעאפ רעדעי ,קיראטער רעדעי ,עזאפ רעדעי ןופ ךיז ןאטסיוא ןא ,עטרעק

 .רעשידאמיננ י.ים ,רעשידאמטלא יים — טײקידהצילמ

 ןזעיגילער םעד ןופ תוכז ןיא ;דיל םוצ גנױצאב רעמורפ רעד טא ןופ תוכז ןיא
 ,״רעשידאמטלא״ ןײק טשינ ןראװעג קינלאר זיא ,דיל ןייז ןבי_ירש םייב רעטיצ
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 ןעײםע

 .טעאפ רעתמא ןא — ראנ ,טעאפ ״רענרעדאמ״ ןײק טשינ

 ,רעדילי עקיטכיל ןבײרש רימ ךיז טליװ סע
 :ןוז סרבח ןיימ ןופ ראה עקיטכיל יד יװ

 ,רעדילג עלא ןיא ןײגעצ ןלאז ײז
 .ןוזרעטניװ רעד ןופ ןלארטש עדלימ יד יװ

 ,רעדיל עקיטכיל׳ ןבײרש רימ ךיז טליװ סע
 ,דלעפ ןיא ןעניגאב ,יוט רעקיטכיל יװ

 ,רעדירב עקילײה עקיטכיל ןוא עםייװ יװ
 .טלעװ ערעטצניפ יד ןזײלרעד ןעײג סאװ

 ,רעדיל עקיטכיל ןביירש רימ ךיז טליװ סע
 ;ײנש ןעלגיה עסײװ ,עקיטכיל יװ

 רעבירא סעטאט יד ןופ דנאל ןיא לעװ ךיא ןעװ
 •ײז ןופ קיטכיל ןײז ןטראד ךיוא רימ לאז

 .״עגנױ״ יד טימ ןקיגלאר טדניבראפ טלוקדיל רעד טא
 טעאפ םעד טלעטשעגקעװא ןבאה סאװ ,עטשרע יד ןעװעג ןענעז ״עגנױ״ יד
 ןעװ .רקיע עמאם ןראפ דיל סאד טניורקעג ;רוטארעטיל רעד ןופ רעטנעצ ןיא
 לפ־םדוק ןעמ טדער ןוא ןעמ טכארט ״עגנױ״ יד ןגעװ טכארט ןעמ ןוא טדער ןעמ

 .עפורג רעד ןופ ןטעאפ יד ןגעװ
 עטריטנאלאט ןופ ײר עצנאג א טריפורג ״עגנױ״ יד םורא ךיז ןבאה יאדװא

 .ןטעאפ יד ןעמונראפ טראפ ןבאה ןא ןביוא םעד רעבא ,ןטםירטעלעב
 .דנאלזייא ןבואר — ״עגנױ״ יד ןופ רעקיטעראעט רעד ןראװעג זיא טעאפ א
 ןיא עלא ןוא .יודנאלי אשיז — ״עגנױ״ יד ײב ןשיט טעװארפעג טאה טעאפ א

 .ןבײל ינאמ — טעאפ א טכעלרעהראפ ןבאה םענײא
 .עיצקאער עכעלריטאנ א ןעװעג סאד זיא רוטארעטיל רעזדנוא ןופ גנאג ןיא
 ־רעב ,שא ,םכילע־םולש ,ץרפ ,עלעדנעמ) עזארפ א ראפ סאװ ןוא — עזארפ יד
 ןראװעג ןענעז סרעלטסניק־עזארפ .ןא ןביוא םעד ןעמונראפ טאה — (ןאםלעג
 ־עגמורא ךיז טאה רעביײוש־לדיל רעד .סרעקיסאלק־אענ ןוא סרעקיסאלק יד

 .רענעמוקעג ןײלא ןא .רענעטעבעג־טשינ א ,רעקיטינז א יװ ןראדיראק יד ןיא טײרד
 ןיא טשינ .לכיה ןיא ןי״ירא זיא סאװ ,רעקיצנײא רעד ןעװעג זיא ןעזײר םהרבא
 ־אנ ןוא עלאיצאס עני״יז ןופ תוכז ןיא דאנ ,דיל שיריל־םיטניא ןײז ןופ תוכז

 .ןעגנולײצרעד עצרוק עני.יז ןופ ןוא ,ןוױטאמ עלאנאיצ
 טראװגאלש סאד .טרילעבער טאה טעאפ רעד םאװ ,רעדנװו ןײק טשינ זיא
 טגיל עיזעאפ ןיא .לסײטש ןופ עטשרעביוא סאד זיא טעאפ רעד :ןראװעג זיא
 ףראד יוזא ןוא ,רעקלעם עלא י.יב רוטארעטיל א ןופ טײקיבײא יד ןוא טרעװ רעד

193 



 רעגנאמ קיציא

 היוא זדנוא י.יב ןי.יז םע
 טימ טלוקדיל ןוא־טעאפ םעד וצ רעי_יטשוצ ןי.יז ןבעגעג טאה קינלאר ףסױ

 .״זיפאה״ עירעם־רעדיל ױ_יז
 ןזארפאראפ רעדא ןעגנוצעזרעביא ןײק טשינ ןענעז רעדיל ענײש עקיזאד יד
 .םינאדװעספ א רעטנוא רעדיל סקינלאר ןענעז סאד .טעאפ ןשיסרעפ ןסיורג ןופ

 ־קיגלאר ןענעז רעדיל־זיפאה יד זא ,טפאכעג ףכית דיז טאה רידאנ השמ
 :טעאפ םעד רע טריפארטסאפא ,עזארפ ןיא ןבירשעג ,עדא ןייז ןיא .רעדיל

 ,ןדיהאס וצ טשינ טײג ,ןרעה טראװ־איבנ־רעטכיד עסיורג סאד ריא טליװ״
 .״קינלאר .י אטיד ,זיפאה וצ טקעריד ראנ ,ןיקאס וצ טשינ ךיוא

 — קיגלאר .י ,וטםיב ךעלפעשרעדמוא יװ ,שיגעלע יװ ,ףיט יװ :גגיז ךיא״
 .״קינלאר ןי.ימ ,זיפאה •י וטסיב רעטכיד רעגולק א וזיפאה ןי.ימ

 ןבאה ״עגנױ״ יד סאװ ,סאד קינלאר טרירטסנאמעד רעדיל־זיפאה יד טימ
 ־רעפ ,ןעמיטניא ,ןטכע םענופ טײקכעלברעטשמוא יד — ןרירטסנאמעד טלאװעג

 :דיל ןכעלשטנעמ ןכעלנעז

 ? ןעמוקעגניהא יקאס זיא וװ
 ?דיהאס רעקיטכראפסטאג רעד
 ,זיפאה ןיא ראנ ןסעגראפ טיג

 .דיל זיפאה — ןעגנולקראפ טינ

 ךיז טריפעג גולק ןוא טבעלעג גולק
 דיהאס ןוא יקאס ןבאה

 זיסאה טאה טזײרגעג דגאנא ךאנ
 .טירט ײב טירט טלכיורטשעג ןוא

 סעראילומ ןוא ךעלדנער ענעדלאג
 טלעטשעגפיוא םלהוא ןבאה

 — םירבק םיקאס ןוא סדיהאס ףיוא
 •דלעפ ןטימ ןיא טפאלש זיפאה

 ,ןפיל םנדעי ףיוא דיל זיפאה
 .קנארש ןדעי ןיא דיל זיפאה

 זיא רעטי_יװ .״עגנױ״ יד טימ ןקינלאר ןדניבראפ סאװ ,רעדיל יד ןעגעז סאד
 .״רעדיל עקיטכיל״ טימ לופ רעבא ,רערעװש א ,רענעגײא ןא געװ ןי.יז

* 
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 ןעײסע

 סארטאבלא רעד ןמז־לכ .סארטאבלא םוצ טעאפ םעד ןכילגראפ טאה רעלדאב
 ,רענעגנאפעג א .שיטעטםעיאמ ןוא ךעלרעדנװו רע זיא טפול רעד ןיא טבעװש

 עסיורג עני״יז טימ טרעפמולעגמוא רע טגעװאב ,דרע רעד ףיוא רעטדימשעג א
 .רעדניק ןוא םינאראנ ראפ ,ןטײל ראפ טעפשעג א .לגילפ

 ־לאר .ךיילגראפ ןשירעלדאב םעד פא ןענעקײל קינלאר יװ ןטעאפ עכלעזא
 רעסאװ טפעש .סעװראב םורא יז טײג ךאװ עצנאג א .עשידרע ןא זיא עזומ סקינ
 .עקעלאט רעד ףיוא זדנעג יד סיורא יז טבינרט גאט ראפ .עצענערק רעד ןופ

 .ךייט ןפיוא סעקשטאק יד פא טזאל

 יז טגײל ,ןטעברא עלא יד ןאטעגפא .תומהב יד סיוא יז טקלעמ טכאנ ראפ
 ךיז טקניװ ,סגקלאװ יד וצ ףיורא טמולחראפ טקוק ,ײה גיוטס א ןיא קעװא ךיז
 רשפא ,ןײש ךיוא זיא דרע יד רעבא ,ןײש זיא למיה רעד .ןרעטש יד טימ רעביא

 .רעטנענ ןוא רעביל — ראפרעד ,רעשימײה ,רענעגײא לייװ ,רענעש

 .פאצ םעד טכעלפראפ .רעסאװ־ןגער טימ רא.ר יד סיוא ךיז יז טשאװ קיטײרפ

 טפאשדנאל רעד ףיוא ןגיוא עטשמוחראפ טימ טקוק יז .רעטכאט עשידלי א טראפ
 ןוא סיורג ןענעז ײז .עזומ סקינלאר י.יב עטסנעש סאד ןעגעז ןגיוא יד .םורא
 ריא ראפ זיא ץלא .טײקינײלק עטסנעלק יד .ךעלטײד ץלא ןעעז ײז .ראלק
 .רקיע ןא זיא ץלא לייװ .ןײג ןריולראפ ףראד טשינראג .ןײש זיא ץלא לײװ ,קיטכיװ

 :״ײזז״ דיל םענײש סקינלאר ןיא טוט יוג רעד סאװ ,סאד טוט יז

 ;טנאפשעגנײא דרעפ םאד ;ןדאלעג זיא ןגאװ רעד

 .טנאה םורא טײרדראפ םעצײל יד טלאה יוג רעד

 .טרא ןופ ךיז טריר רופ יד — ןפיל יד טימ קאמשט א

 .לגנעז א אד ,למילב א אד פארא טלאפ׳ס .ךיז טלסײרט ײה טימ ןגאװ רעד

 .ןללרא לאטש ןיא ךיילג ןגאװ םעד טריפ רע .קידנסיװ טשינ ךיז טכאמ יוג רעד
 .ןטירד א ,ןטײװצ א ,ײה ןגאװ ןײא יוזא

 ,טכאנ ראפ זיב ןגאװ ךאנ ןגאװ יוזא

 ,טכארבעגנײרא ןטצעל םעד טאה רע ןעװ ראנ

 קראק ןפיוא עילבארג יד רעדיװ רע טמענ
 גיוא קידנכוז ןוא טירט עבעלעמאפ טימ ןוא

 ;גױב א ךיז ןאטעג טאה ןגאװ רעד וװ רעביא רע טײג

 ףיונוצ רע טראש עלעײה א ראנ וװ ןוא
 ףיורא עילבארג רעד ףיוא טפאשביל טימ סע טגײל ןוא

 ,ןעזראפ שינעלײא ןיא טאה רע םאװ ,סאד יװ

 .ןעװעג ןגעמראם רעטסערג ןײז רעטציא טלאװ
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 רעגנאמ קיציא

 ןוא ימ רעשירעיופ ןופ דליב י_ירטעג א ראנ טשינ זיא דיל עקיזאד סאד
 סאװ סאד זא ,קגװו ןשילאבמיס א זדנוא טיג דיל עקיזאד סאד .טײקמאזראפש
 קיטכיװ ראג זיב ןוא בושח טרעװ ,ןטײקינײלק יװ געט יד ךדוד ןעלצנערטעצ רימ

 .ןבעל רעזדנוא ןופ טנװא ןיא

* 

 ־לאר דובכל ןבירשעג /׳טפאשדנאל יד ןוא קאװטיל רעד״ לקיטרא ןי_ימ ןיא
 ײז סאװ טקאפ ןקידרעװקרעמ םעד ןזיװעגנא ךיא באה ,גאטנריובעג ןטל5 סקיג
 עשידלי יד יװ רוטאג רעד ראפ שוח רעמ ןזיװעגסיורא ןבאה ,סעקאװטיל יד

 .ןטפאשדנאל ערעקיבראפ ןוא ערעכײר ףיוא ןסקאװעגפיוא ןענעז םאװ ,ןטעאפ

 .ןקינלאר זיב ןקאבלוק רעביא ןעלעדנעמ ןופ

 .ןבירטעגרעביא לסיב א ןעוועג זיא גנוטפיוהאב עקיזאד יד זא ,ךיז טײטשראפ

 .יאבאר רעבאראסעב םעד ןוא ,שא ״ןשיליופ״ םעד ןסעגראפ ןעמ ןעק יװ ,לײװ

 סאװ ,עקיטכיר א עזעט יד זיא ךות ןיא רעבא .ןבירטעגרעביא עלעסיב ןײלק א
 .ןרירטסנאמעד ךיז טזאל

 א ךיוא טאה רע״ זא ,טליפרעד קינלאר טאה רעדיל עטשרע עני״יז ןיא ךאנ
 יוזא ,ןײש יוזא רע טא.ד דרע קלח ןי_יז ןוא ״דרע רעטשטנעבעג סטאג ןיא קלח

 .עיזעאפ רעזדנוא ןיא ןעגנוזעגני_ירא טושפ

 ןגער ןוא טכאנ ןיא ןײג וצ םוק ,א
 ןגעװ עטקײװעגנא יד ןופ ןוא

 ,ךיז טימ דרע עטכײפ ,עצראװש גנערב

 ןבײליק ךיז ירפ ןגראמ טסעװ וד ןעװ
 ןבײלב שטאכ אד לאז — םײהא קירוצ

 .ךיש עני_יד ןופ קעלפ רעצראװש א

 עשיטעאפ ענײז ןיא ךאנ ןבירשעג ,דילעביל א סקינלאר ןופ טאטיצ א זיא םאד
 ןגנױ ןדעי ראפ שיטסירעטקאראכ ןענעז סאװ ןראי־עשזדנאלב עגעי ,ןראי־ביוהנא
 סנעלרעװ״ ןגעװ ןבירשעג .טענײהעג לסיב א קינלאר טאה ןראי ענעי ןיא .טעאפ

 .עבאב־רעטלע ענעגײא ןי_ימ ןיב ךיא יװ ,ןעלרעװ יוזא זיא םאװ ״ךײרגינעק

 ״ךיז טימ דרע עטכינפ ,עצראװש גנערב״
 יד יצ — .דילעביל ןעירפ םענײש מעד ןיא רעטבילעג רעד וצ ףור רעד
 רעד סאװ ,זיא קיטכיװ .טשיג ךיא םײװ ,ףור םעד טרעהרעד טאה עטבילעג

 .ןעגנאגעגכאנ ףור םעד זיא ןוא ףור םעד טרעהרעד טאה ןײלא טעאפ

 טשילביבראפ רע ןעװ טפאשדנאל עשקינלאר יד טמוקאב ןח ןרעדנוזאב א
 ערעײז טימ םירעיופ הנחמ א .״רעטכעט םבאומ״ — דיל ןקראטש םעד ןיא יװ יז

 :ןטײװצ א ןיא ףראד ןײא ןופ רעביא ןרעדנאװ רעדניק ןוא רעבינװ
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 זעײסע

 ׳ראבאט רעשירענייגיצ ןײק ןעװעג טשינ זיא סאד
 םיר א ןאטעג ךיז רעגאל ןצגאג ןטימ טאה סאװ

 • ראפ ןוא — טאטשרעטניה א וװ ץעגרע ןופ
 ,טאטש רעטנערבעגפא ןא ןופ ןדלי הדע ןײק טשינ ןוא

 בארקס ןטעװעטארעג ןטימ ךיז טאה סאװ
 .טאראב סטאג ףיוא טזאלעג טלעװ רעד ןיא

 :דיל סאד טקידנעראפ רע ןוא

 ײװצ ןוא טסראיװ א ןעװעג ןיוש ןענעז ײז ןעװ ראנ
 ;טנאמרעד םולח רעקיטכאנײב א יװ רימ ךיז טאה זדגוא ןופ

 טנאקעג ײז ךאד בא.ר ךיא — סרעײגכרוד יד טא
 ׳זיז ןוא רעטכעט םבאומ ןענעז םאד .שמוח ןופ

 .טפאשנעגנאפעג ןיא ןעײג סאװ

 רעדיל םקינלאר טנעייל ריא .״םהרבא ןופ טאג״ דיל סאד זיא רענעש ךאנ ןוא
 עארג עטושפ ,ךיז טכוד .רעטײװצ רעד ןיא טײקנײש ןײא ןופ ןײרא טלאפ ןוא

 .ןסעגראפ םוצ טשינ זיא עיציזאפמאק עצנאג יד רעבא .רעטרעװ
 זיא רע לײװ ,ךיא גאז ,טפאש .דיל א טפאש קינלאר יװ ןעז וצ עװאקישט

 •״רעכאמ״ ןײק טשינ ,רעפאש א
 ןי-יז ױזא יװ ,סעקװעשטיפ עלא טימ רע טרעדליש ״רדח ןי.ימ״ דיל ןײז ןיא
 הרוש •טײקינײלק עטסנעלק ,עטסנעלק יד טשיג טלעםראפ רע .סיוא טעז רעמיצ
 טימ רעמלא ןא .ןכאז ןופ גאלאטאק א יװ ןקריװ וצ ןא שזא טביוה׳ם ,הרוש ייבי
 ןטיור א טימ טעב קירעדינ א .לקניװ ןיא לוטשור א .ןיורב זיא סאװ ,רעכיב
 טנאװ ןוא טעב ןשיװצ .טנאװעג ארג־לעה א — רעמוז ,דעטניװ ןיא טנאװעג
 רעד ןבענ .טיינאב קידרעבליז ,רעםיורג א ראטאידאר א טײז רעקניל רעד י.יב
 .רעטערב ןום שיט רעטײרב א ,רינאפיש רעקיבראפ־ןי.יװ א — ריט רעגרעזעלג

 •צטע .צטע .ןפמאל .ענאזאװ א
 גאלאטאק רעגנאל רעד טא ןא ךיז טרעהעג סאװ .קידלודעגמוא טראװ ריא
 טנעק ריא״ ,רעטעפ ,טשינ ךיז טלײא .עגר א וצ טראװ ?עיזעאפ טימ ןכאז ןופ
 ־רעדאמ״ א ךאד טנעז ריא .״טרעדנוהראי אזא ןיא ןםאלש טשינ ײס־ױו־ײס ךאד
 ןוא ,עקליפ א טימ לגנןי א יװ ,טרעדנוהראי א טימ ךיז טפראװ סאװ ,״טסיינ

 .טכאנ עזאלפאלש ןײא זיא׳ס טײקיבײא אראס טשינ טםײװ

 :תורוש ײװצ עטצעל יד .עפארטס עטצעל יד טמוק טא

 טמעלקראם טנאװ ןוא שיט ןשיװצ ךיא ץיז לקניװ ןטסנטלאהאב ןיא ןוא
 .דמערפ רעד ןיא טינצלאמ א ןסע טמוק םאװ חרוא ןא יװ
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 רעגנ*מ קיציא

 ײז וױםאמ יװ .םורא זדנוא ןעלגגיר סאװ ןכאז יד ףיוא קילב א ןפראװ רימ
 רעזדנוא ןשיװצ םיחרוא יװ ךיז ןליפרעד רימ ;ןענעז ײז קידברעיוד רעמ יװ ,ןענעז
 טסעג יד םע ןענעז ,ןכאז יד ןציזאב ןוא ןכאז יד ןפאש סאװ ,רימ .םטוג ןוא באה

 .לי״יװ א ףיוא
 ןוא עגינז ןיא ןעגנוזעג לאמ א ריד וצ טאה רידאנ השמ יװ ריד וצ גניז ךיא

 :ןראי עגנױ עני״יד ןיא
 רעזדנוא יװ טעאפ רערעסערג א ךס א .קינלאר ףסױ ,וטםיב טעאפ רעםיורג א
 טימ .טנאעג זיא־סעךעװ סע טאה קיטירק עקידנריםקאל ןוא עקידנריזארפאראפ
 עני״יד ןפאשעג וטסאה ראװ רעד ןופ ןעמוגעג רעדליב טימ ,רעטרעװ עטושפ
 ,םעד ןגעװ ,רוטאנ ןוא שטנעמ ןגעװ לבאראפ עשיטעאפ עסיורג יד .ןלאבמיס

 .ןקיבײא םעד טימ עכעלגנעגראפ סאד טדניבראפ סאװ
 ףיוא ןראװעג קנארק״ רע זיא ,ראי ןצכעז ןראװעג טלא זיא קינלאר ןעװ
 דיז טאה ,ריפאפ ןבירשראפ ךעלקיטש ןענופעג טאה סאװ ,רעדורב ןייז .״רעדיל
 ,םיריוטקאד — םיניבמ ענעדישראפ וצ טריפעגמורא םיא טאה רע .ןקארשרעד
 ,טסיזמוא וליפא טײקנארק רעקיזאד רעד ןופ ןטיהסיוא טלאװעג םיא ןבאה סאװ
 — לכײמש א טימ קינלאר זדנוא טרעכיזראפ — ןפלאהעג טשינ טאה׳ס רעבא

 .״ןבילבראפ ריימ י_יב זיא דיל םאד״
 זיא ס׳ע ,ןעװ טאה רע סאװ ״טײקנארק״ עטסטניזעג יד ןעװעג זיא סאד
 א ןיא ויז א ןענופעג רע טאה טײקנארק רעקיזאד רעד ןופ תוכז ןיא .טאהעג
 ראג א רע טמענראפ טײקנארק רעקיזאד רעד ןום תוכז ןיא .ןבעל ןיא טפאה

 .ןאעטנאפ רעזדנוא ןיא טרא ןבושח

 קינלאר ףםױ ןופ דיל שיפארגאיבאטיוא ןײא ךאנ ןענאמרעד וצ יאדפ זיא׳ס
 עני_יז יװ ,טײקכעלנעזרעפ ןײז וצ לסילש רערעסעב א ללכב ןענעז רעדיל עני_יז)
 ןקיזאד םעד ןיא .״רעטרעװ עדמערפ״ טסײה דיל סאד .(תונורכז עטרעביושעצ
 םאד טריטראװקנינא ,לגנלי ןקיראי־טכא ןא ,םיא טאה ןעמ יװ ,רע טלײצרעד דילי
 זא ,ןגאלשרעד יוזא םיא טאה טײקדמערפ יד .דמערפ רעד ןיא לאמ עטשרע
 .״קיבײא ףיוא רענעלאפראפ א ןיב ךיא״ :רעטלםײװצראפ א ןפורעגסיוא טאה רע
 רעטרעװ עשיטאמארדאלעמ ראפ עקיזאד יד זא ,טפאכעג רעבא ךיז רע טאה ףכית
 ־עגוצ .ערעדנא ןופ טרעהעג טאה רע םאװ רעטרעװ ןענעז סאד .עני_יז טשינ ןענעז
 ךיז ןוא ןײלא ךיז ראפ טמעשראפ ךיז טאה רע .רעטרעװ עדמערפ ,עטפעלק
 ןבעל ןיא לאמ ןײק .ןאט טשינ םניוזא רע טעװ רעמ זא ,טראװ םאד ןבעגעג
 .ןריובעג ןײלא טשינ טאה רע םאװ ,טראװ ןײק טימ ןצונאב טשינ ךיז רע טעװ

 רע טאה ,לגניי ןײלק סלא ןבעגעג ךיז טאה רע סאװ ,טראװ עקיזאד סאד
 רע לײװ ,סנײז ןעװעג זיא ןבירשעגנא טאה רע סאװ טראװ םעדעי .ןטלאהעג
 .״ןראבעג ןײלא״ ,סיוא ךיז טקירד רע יװ ,סע טאה רעדא ,טבעלעגרעביא סע טאה
 .ראבליטיממוא יוזא טראװ עשיטעאפ עשיקינלאר סאד טרעװ עקאט ראפרעד
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 .טבעלעגרעביא ןוא טכע זיא׳ס לײװ
 טילפ רע ביוא םאװ ,טעאפ א ןופ טערטראפ םעד רימ ןבאה לפה־ךס ןיא
 ערעכיז טימ ןוא ץראה קידנעגניז א טימ רעבא רע טײג ,ןעלמיה יד ןיא טשינ

 ...דרע סנעמעלא רעזדנוא ,דרע ןײז — דרע רעד ףיוא טירט

* 

 סאװ ,ןאמ א ןגעװ דיל א ןרעײז ןיא ןעגניז סרעגענ עשיגאקירעמא יד
 רע טזאל ,וצ טמענ רע סאװ ,ןעמאנ ןדעי טימ .ןעמענ וצ טמענ ןוא םורא טײג
 טוט ןאמ רעד ראג ,ענעבילבעג־ןבעל יד ןופ רעצדעה יד ןיא קיטײװ א רעביא

 .ןעמעג וצ טמענ ןוא םורא טײג רע :עקינײז סאד קר ךיז
 סאד .זיא ןאמ־הרבח רעקיזאד רעד רעװ ןםיוטשוצנא רעװש טשינ ךיז זיא׳ם
 רעד ןיא רוטארעטיל עשידלי יד ןעמונעג רע טאה סנטצעל .תװמה־ךאלמ רעד זיא
 ןעמונעגוצ טשינ טאה רע .תועט א טכאמעג רע טאה לאמ סאד רעבא .טעברא
 .סנבעל ערעײז ןשאלראפ ראנ טאה רע .סרעלטסניק־טראװ ערעזדנוא ןופ ןעמענ יד

 .ןבעל קרעװ ערעײז ןוא .קרעװ ערעײז וצ ןרעהעג ןעמענ יד
 טאז ,טגאזעג יװ ,זדנוא ןופ קעװא זיא סאװ רעטצעל רעד זיא קינלאר ףסױ
 יד רבק ןשירפ ןי.יז י_יב םיוא ןגײװש רימ .רעדיל ךאנ קירעגנוה ןוא ןראי טימ

 :״רעדיל עקיטכיל ןביירש רימ ךיז טליװ׳ם״ דיל םענײש ןי״יז ןופ עםארטס עטצעל

 ,רעדיל עקיטביל ןבירשעגנא באה׳כ
 .ײנש ןעלגיה עםי.יװ עקיטכיל יװ

 ,רעבירא סעטאט עני.ימ ןופ דנאל ןיא ןיב׳כ ןעװ ,טציא
 ...ײז ןופ קיטכיל ןייז אד ךיוא רימ לאז

 (1955 רעבאטקא 1 ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 סעזומ עלא טגאלק ןוא טנײוו ,טיוט זיא טינאדא

 ןופ װיטאמטײל רעד זיא ,״סעביל עלא טגאלק ןוא טנײװ ,טיוט זיא םיגאדא״
 ראי 100 ךרע ןא) ןאיב טעאפ רעשיכירג־טעפש רעד סאװ דילרעיורט ןםיורג א
 ןטײװצ א ןופ טיוט ןפיוא ןבירשעגנא טאה (גנונעכער־טײצ רעקיטנײה רעד ראפ

 .רבח־טי״יצ א םעני״יז ,טעאפ
 רעטעפש ןראי רעטנזיוט טימ טאה דילרעיתט ןקיזאד םעד ןופ אכע רעד

 .סטיק ןופ טיוט ןפיוא דילרעיורט סילעש ןיא ןעגנולקעגפא
 •סיאעגאדא — סינאדא

 ןעגאטשעג ןיב ךיא ןעװ טרעטיצעגפיוא רימ ןיא טאה ןײרפער רעקיזאד רעד
 .בײל ינאמ ןופ ןורא םענעפא םייב

 .״סעביל״ יד וצ דילרעיורט ןי_יז ןיא טדנעװעג דיז טאה ןאיב זא סײװ דיא
 ןטלעז דיז ןקעלפטגא סאװ ןטלאטשעג עראװ יד ראפ ןעמאנ־לטרעצ רענײש אראם

 .סעזומ יד ,טלעװ רעד ןיא ןטעאפ עתמא יד וצ ןײש
 עקידנריריפסניא עקיטכיל יד טא לטבמ ןענעז ״ןטסינרעדאמ״ עשידאמטלא

 .ײז ןא ןבעג הצע ןא ךיז ןענעק ײז •ןשינעפעשאב
 יד ןוא .ײז ןביולג ,םיכאלמ תומולח ערעײז ןיא ןעעז סאװ ,סבקעי ןאראפ
 ראפרעד .ןטיוט ערעײז ןוא סעביל ערעײז ,סנבעל ערעײז רעביא ןכאװ םיכאלמ
 קיטש ןײא ,ןיז עני_יז טימ דיז ןענעגעזעג ןײז ,ןבראטש םוניבא בקעי וליפא זיא

 .עיזעאפ עכעלברעטשמוא עסױרג
 ןגאמראפ .וליפא םולח ןיא ךאלמ ןײק טשינ ןעעז סאװ ,סבקעי ןאראפ ןוא
 עזעיגילער־שיטסיצילבופ א .לפאצ ןקיטכראפ םעד ,רעטיצ ןכעלרעניא םעד טשינ ײז
 ראפ םאװ ראנ .אברדא ,עקלמראי עשיטעאפ עמ-ורפ א ? טשינ םאװ ראפ ,עקלמראי
 עקלמראי יד טרילראם סאװ ,זאטסקע ןשיטעאפ םענעי וצ סע טאה תוכי_יש א

 היל טרעװ ,.רליפת ערעטיול טרעװ ןוא ןצנאג ןיא
 ןעװעג גאז ךיא .טעאפ ןוא שטנעמ רעשיזומ אזא ןעװעג זיא בייל ינאמ

 .ןײװעג טרעװ ןוא דיז טלדנאװראפ ״ןעװעג״ טראװ סאד ןוא
 ־רעד הליפת ןײז ןבאה םעזומ יד ןוא סעזומ יד וצ ןאטעג הליפת טאה רע
 עגײא ןוא .ןענח ערעײז עלא טימ טקעלפטנא םיא וצ דיז ןבאה ײז .טרעה
 ־קעװא וליפא םיא טאה ,עזומ עשיבײל ינאמ יד ןפורנא יז ןלעװ רימ ,ײז ןום

 .ןאטרעמאק םענעדלאג ריא טקנעשעג
 .קיזומ ןראװעג זיא טראװ עשידיי סאד ןוא

 ,״סיזרעקוצ רעדיל רע טבײרש ,בײל ינאמ א ןטראד םענײא ריא טאה ײא״
 .םי טייז רענעי ןופ וױרב א ןיא םכילע־םולש טעינילכראפ דיז טאה
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 יד טלעטשעג טאה בײל ינאמ ןעװ ,בײהנא עמאם םי_יב ןעװעג זיא סאד
 .טפאשרעטסײמ עסױרג יד טכײרגרעד ךאג טאה רע רעדײא טירט עטשרע

 ןופ ןעלרעװ לאפ טרעדאפעג טאה ,״קיזומ ץלא רעביא ,קיזומ ,קיזומ״
 רעקיזאד רעד טיול טעאפ רעלאעדזיא רעד ןעװעג זיא בײל ינאמ .עיזעאפ רעד
 ־רעד ןבאה סאװ ,עיזעאפ־טלעװ רעד ןיא עטלײצעג יד ןופ רענײא .גנורעדאפ
 •״גנאלק־לטרעפ טימ גנאלק־לטרעפ ,ןטאש טימ ןטאש ןופ ןראפ סאד״ טכײרג

 .״ןראטארעטיל״ יד טזאלעגרעביא רע טאה עקירעביא סאד ןוא
 יז ןוא ,ןכאמכאנ טשינ ךיז טזאל יז .עשינאגרא ןא זיא טײקשילאקיזומ אזא
 ןענעלרעװ טנעײל׳ס רעװ ,ךארפש רעדנא ןײק ףיוא ןצעזרעביא טשיג ךיז טזאל
 סאד טשינ טרעהרעד רע ראנ ,סעפע טרעה ,גנוצעזרעביא רעטסעב רעד ןיא וליפא
 סאד טרירביװ ןסנאױנ יד טימ ןוא ,ןריולראפ ןרעװ ןסנאױנ יד ,עטסקיטכיװ

 .דיל עשינעלרעװ
 .בײל ינאמ טימ זיא ענעגײא סאד

 רעדיל עטםנעש יד ןופ סנײא .דילעביל א סבײל ינאמ ראפ טפא ןעײל ךיא
 ךיא זא ,טגאזעג וליפא רימ טא.ר בײל ינאמ .ןעק ךיא סאװ טלעװ רעד ןיא
 ױ.יז ייב ךיוא טנעײלעג דיל עקיזאד סאד באה ךיא .םיא ןופ רעסעב םע ןעײל

 .ןורא םעגעפא
 ינאמ ןופ רעדיל ערעדנא ןוא סאד זא ,ליפעג סאד ךיא באה דימת ראנ
 ,אזא זיא ןוגיג סבײל ינאמ .ןפיל עטכאמראפ טימ ןענעײל ןעמ ףראד ןבײל
 רעגײב עני_יד ןיא ,טולב ןי_יד ןיא .לויק א ןא ריד ןיא ןעגניז ךיז ףראד סאװ

 .טײקנײש עצנאג ןייז ןריפשרעד טםלאז וד ידכ ,ןעגניז רע ףראד
 :ץרפ טדערעג טאה ןוגינ אזא ןופ

 !רעדלױו רעד בירני_יװ רעד ןיב ךיא
 ,ףיוה ןי_יד ןופ טיולפ םעד י_יב ףיוא ײג

 רעדליװ א ,רעטיור א רעטעלק
 .ףיורא רעטצנעפ ענייד זיב

 ,ןגײל ךיז ןליד עגי_יד ףיוא
 ,דײלק ןייד ןופ ךראש ןיא ןכיוה

 ,ןגיוא ענייד ןיא ךיז ןכײלב
 .דײר עני_יד ןופ ןרעױרט

 ןפמאל ענײד ןופ ןרעױל
 ,ןיפש א יװ ןירג ןוא קיטסבראה

 ןפמאל יד ןיא טרעלקראם ןײגסיוא
 .ןימאק ןופ םאלפ ןיא קישא

201 



 רעגנאמ קיציא

 רעטיוט א ,רעכײלב א ןגיל
 ײנש ןיא ןביוש ענײד ףיוא

 רעטײנשראפ א ײנש ןיא קלײנש
 .ײנש םעד ןופ ריד וצ ןענײװ

 טרעיול ,טרעיורט היז טכײלב ,ךראש היוה טרעװ סאװ טפאשנדינל א
 זיא סאד ביוא .למרומ רעטרעהרעד םיוק א .סיוא טײג ,ףיוא דיז טזײל ,טעפילכ

 ? זיא סאװ אט ,עיזעאפ עתמא ןײק טשינ
 י אלאפא ,וטסײװ רשפא

* 

 ןעװ ןרעװ ראלק ןצנאג ןיא טשרע טעװ בײל ינאמ טלאטשעג עשיטעאפ יד
 טשינ טאה סאװ קיטירק עשידלי יד .רעדיל עטלמאזעג ענללז ןענללשרעד ןלעװ׳ם
 ןליפרעד טשרע םיא טעװ ןבײל ינאמ וצ טרירעגוצ ךיז טאהיז ןעװ טדערעג ראלק

 .ןענעקרעד ןוא

 םעד טא ןופ לפה־ךם ןשיטעאפ םעד ,טענאס ןוא עדאלאב ,עדנעגעל ןוא דיל
 ןטעאפ עשידלי עטסערג יד ןופ רענײא ןראװעג זיא םאװ ,גנױרעטסוש ןכעלרעדנװו

 .טלעװ רעד ןיא

 קיטײװ ןופ ןלאפעג זיא טנאה יד
 .רעטראה ןוא ,רעטראפשראפ ןיא ימ ןיא

 ,קיטײנ אד זיא סקא ןא ןופ דלודעג
 ,רעטראצ א ראג שריה א טםיב וד ןוא

 ןגיוא יד ןדנוצעצ רעטײרב ןוא
 .ןפראשראפ רעיוא עקיציפש םאד
 ,ןגיוב ןופ ןלללפ יד יװ ,סיפ יד
 .ןפראװראפ ןעלגיה יד רעבירא

 ןכיוה ענעפא יד ןיא ילפ ןוא
 ןרעטש יד ןראה ןטימ ךעטש ןוא

 ןכײרגרעד — םולח א ןיא םאװ ןוא
 .ןרעװ טינ — םולח א ןיא יװ ןוא

 ,םיליהת־לעב םענופ רעטלע רענײש רעד ןיא ןבראטשעג זיא בײל ינאמ
 אזא העגנױ א זיא טזאלעגרעביא ךיז ךאנ טאה רע םאװ רעיורט םעד רעבא
 ־רעל ןוא ןיקשופ ,סטיק ןוא ילעש טזאלעגרעביא ךיז ךאנ ןבאה רעיורט רעגנױ
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 ןעײסע

 .טאהעג ביל ןבאה רעטעג יד ןעמעװ ײז עלא ןוא װאטנאמ
 רעשירארעטיל רעד וצ טרעהעג טאה רע לײװ ראפרעד טשינ זיא סאד
 ראנ טשינ ןוא ״עגנױ יד״ ןעמאנ ןרעטנוא ןראװעג טנאקאב זיא סאװ ,גנוריפורג

 •דיל ןי״יז ןופ ףושיכ ןוא ןח ןכעלטנגױ ןבילוצ
 טימ .שטנעמ ןצנאג םעד ןיא ןגעלעג זיא טנגױ רעקיבײא ןופ םעפע
 .ןראי עני.יז ןעלסקא עני_יז ףיוא ןגארטעג רע טאה ןח ןבעלטנגױ ןוא עיצארג
 רעטלע ךס א זיא רע זא טליפעג ןוא טסארטעג דיא באה ה״ע ןעזײר םהרבא ןגעװ
 .רעגגײ ךס א ךס א זיא רע זא ,ןבײל ינאמ ןגעװ .ןעװעג שיטקאפ זיא רע יװ
 רעד .ןטבילעג א ןטאט א ךאנ יװ טרעיורטעג ןעמ טאה ןעזײר םהרבא ךאנ

 .רעדורב ןרעגנלי ןטלטרעצעג א ךאנ רעיוחט רעד זיא ןבײל ינאמ ךאנ רעיורט
 םעד טא .ה״ע עטנ רעדורב ןרעגנײ ןיימ אד ךיא ןאמרעד קילעפוצ טשינ

 .ןדע־ןג־רעטעברא ןשיטעװאס ןיא רעגנוה ראפ ןעגנאגעגסיוא זיא סאװ
 ןפיט א וצ ןביוהרעד ךיז טאה סאװ ,ןלעזעג־רעדי_ינש רעכעלרעדנװו רעד

 ־רעטסוש רעכעלרעדנװו רעד ןוא ,ןטרעװ עשיטעטםע ןופ ןבאה האנה ןוא ןײטשראפ
 רעשיטעאפ־שידױ ןופ הגרדמ רעטסנעש רעד וצ ןבײהרעד ךיז טאה סאװ ,ןלעזעג
 זיא ײז רעביא רעיורט ןי_ימ ןוא טאהעג ביל ןדײב ײז באה ךיא .טײקשירעפאש

 .םיורג רעײז
 ןײק טשינ טאה םאװ ,ןעמאנעפ ןלאיצאס ןקיזאד םעד רעטנוא ךיגירטש ךיא

 .רעקלעם ערעדנא י_יב ךיז וצ ןכײלג
 ןיוש סע טעװ ,ראי 18 טלא זיא רע ןעװ טעאפ ןײק טשינ זיא׳ס רעװ״
 זיא ןעמ ןעװ ןבי_ירש ןבײהנא טשרע ןעמ ףראד ןעײסע .ןרעװ טשינ לאמ ןײק

 .״קיצרעפ טלא
 -יטסױיםע ןי_יז וצ טײרגעג ךיז ןוא ןלעזעג־רעדױנש רעד טהנעטעג טאה יוזא
 ראי 39 עגי_יז וצ ןשאלעגסיוא םיא טאה ןוא טיוט רעד ןעמוקעג זיא .הדובע רעש
 עגײש ליפ יוזא ןופ דנאלגטיוט ןיא ךיז טניפעג סאװ ,טאטש רעד ,דנאקראמאס ןיא

 .ןעגנונעפאה עכעלשטנעמ
 עירפ ראג יד ןיא טעאפ א ןעװעג ןיוש זיא ןלעזעג־רעטםוש רעד רעבא
 טאטשראװ םי_יב ןםעזעג זיא רע ןעװ טקעלפטנא םיא וצ ךיז טאה עזומ יד ,ןראי

 .ןלעזעג־רעטםוש ערעדנא טימ

 עלופאק רערעװש רעד י_יב טאטשקרעװ םייב לגנױ א
 לאמ א ,לאמ א סהנבל ןופ טכענ ןיא

 .הליפת א יװ דיל א רעטנורא ןצדאה ןיימ וצ זיא
 .לא יד ןלאפעג זיא טנאה רעד ןופ ןוא

 ןעמוקעג עזומ עטשרע יד קידענג זיא סאד
 גנױרעטסוש םייב ןפיל יד טשוקעג ןוא
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 רעגנאמ קיציא

 ,ןעמונראפ רעדױש ןםיז םענעי באה דיא ןוא
 .גנוצ רעמוטש רעד וצ טראװ םאד טיג סאװ

 וצ טקעלפטנא דיז טאה טעאפ רעד ןוא טעאפ םוצ טקעלפטנא ךיז טאה עזומ יד
 ענײש ןטלעז א טרעהרעד טאה רוטארעטיל עשידלי יד ןוא טלעװ רעשי־זלי רעד

 .קיזומ־רעמאק
 װירב ןקיזאד םעד ןיא .רימ וצ וױרב א סבײל ינאמ דיז טניפעג ןאדנאל ןיא

 רע .ןעמארג ךעלרעדנװו טנעקעג טאה סאװ ןעמאמ ןללז ןגעװ רימ רע טלײצרעד
 ,דאש א .עלופניז ןוא ענײש ןטלעז ,ןעמארג עריא ןופ ײר עצנאג א טראד טנאמרעד
 ןופ עכעלטע ןגײלקעװא שטאכ לאז דיא היז י.יב וױרב םעד טשינ באה דיא סאװ

 .רבק ןשירפ ןייז ףיוא ןעמארג עריא
 יגאמ וצ לסילש א םארג םעמאמ ןײז זיא רשפא לייװ ,סאד לײצרעד דיא

 .געװ ןשיטעאפ סבײל
 רעטסיימ א ןעװעג זיא ,רעגנאמ ללה רעטסײמ־רעדיינש רעד ,עטאט ןיימ דיוא
 ןינװ לזעלג א י_יב עיפארגאיב עצנאג ןײז טמארגעגפא וליפא טאה רע .ןעמארג ןיא

 .רעדניק עגייז ראפ
 עלא יװ םארג םוצ ןטלעש טנעקעג ראנ טשיג טאה טײקמערא עשידלי יד
 טימעג ןללפ ןוא ןיז טנעקעג דיוא טאה יז ראנ ,ןםײװ ןטסיראלקלאפ ערעזדנוא
 ןפור רימ סאװ ,םעד ןום םאד זיא טללוו יװ ןוא .ןגארטנללרא ןעמארג עריא ןיא

 1 עיזעאפ ןא

 ,רעטשרע עמאם רעד טשינ בױא ,עטשרע יד ןופ רענײא ןעװעג זיא בײל ינאמ
 טאה רע .וױטאמסקלאפ ןשידלי םענופ טײקנײש רעד ףיוא ןזיװעגנא טאה סאװ
 ־עלעדײלק םעד ןופ .וױטונימיד ןשירעדניק םעד ןופ וױטאמסקלאפ םעד טײרפאב
 עכעלמיטסקלאפ״ ענעפורעג יוזא סאװ ,םארג־עלעצרעמש־עלעצרעה ,עלעדללמ

 .ןטלעװ טעבראראפ ײז טימ ןבאה ״ןטעאפ
 קלאס םאד זא ,טעאפ ןתמא ןא ןופ ןסיװ םענײש םעד טימ טסװועג טאה רע
 ןעגנאגעגסיוא םיא זיא ץואה סאד ןוא ״עלעצרעה״ ןײק טשינ ןוא ץראה א טאה

 .ץראהסקלאפ ןסױרג ןקיזאד םעד וצ טפאשביל ןופ
 ןטאש רעליק ןוא רענײש א ןענעז ןוױטאמסקלאפ עשיװאלס ןוא עשידלי יד

 .םיוב ןשיטעאפ סבײל ינאמ רעטגוא

* 

 ־טלעװ רעטשרע רעד דאנ ףפיה ןעגנאגרעד רימ וצ ןענעז רעדיל סבײל ינאמ
 םעד ןופ רעמונ א טעשזדנאלבראפ עיגעמור ןיא סאי ןײק טאה׳ס יוזא יװ .המחלמ

 .גאט ןקיטנײה ןזיב שיגעטער א רימ ראפ זיא ״רוטארעטיל״ לאנרושז רעקראיױג
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 ןעייםע

 ןגעװ טםװורעד ךיז לאמ עטשרע סאד ךיא באה רעמונ ןקיזאד םעד ןופ
 ןײמ ןוא רימ ףיוא טאה רעדיל עגי״יז ןופ טעטילאװק עשינעלרעװ יד .ןבײל ינאמ
 טימ טעינילכראפ טושפ ךיז ןבאה רימ .קורדני״יא ןקראטש א טכאמעג רעדורב
 עבלאה .עיצאמאלקעד ןוא קיראטער רעדעי ןופ ןאטעגסיוא רעדיל .גנורעטסײגאב
 ןשיבײל ינאמ םעגופ םטיר רעקידגרעמעד רעד .רענעט־לטרעפ ןוא לטרעפ־ײרד ןוא
 ןבאה רעדורב ןײמ ןופ ןגיוא עצראװש ענײש יד .ןגיוצעג ןוא טצײרעג טאה דיל

 :ןעלמרומ ןײא ןיא ןטלאהעג טאה רע ,טלפעגראפ ךיז

 .ןדנוטשטנװא עאלב עליטשנביוט
 ,רעטײרפשעצ־םיורט ןליטש טנװא ןײמ טײרפש

 רעטיור ןוא רעקיטולב ןעילב רעטציא
 .ןדנװו עניימ ,ןזיור עטיור עגיימ

 סבײל ינאמ טנעײלעג ךיא באה ךאװ רעבלעז רעד ןופ תבש םעד ןוא
 םעד ןיא רעטעברא עשידלי עטנעגילעטניא ןוא ןטנעדוטס עשידלי ראפ רעדיל

 .״דלעפנעזאר סיראמ״ ןעמאנ ןפיוא ןפורעג ךיז טאה סאװ זײרקרוטלוק
 זיא ,ןארא רתלא ,טנעדוטם רעסאי רעגנױ א ,רבח־טנגױ א רענללמ ןעװ ןוא
 לטפעה א ןבעגעגטימ םיא ךיא באה /׳ןקילג״ ןכוז עקירעמא ןײק ןראפעג 1919 ןיא

 .ןבײל ינאמ וצ וױרב א ןוא רעדיל עטשרע ענללמ
 ףיוא טראװעג ךיא באה דלודעגמוא סיורג טימ ןוא ץראה קידנפאלק א טימ
 דשוח באה ךיא .ןעמוקעג טשינ זיא וױרב ןײק ראנ ,רבח־טנגױ ןײמ ןופ וױרב א
 ןריולראפ ץעגרע טאה רע זא ,גאזוצ ןייז ןםעגראפ טאה רע זא ,רבח ןללמ ןעװעג
 זיא קיטכיװ יוזא רימ ראפ זיא םאװ םאד זא ,סעדאלאב ןוא רעדיל לטניב סאד

 .קיטכיװ טשינראג םיא ראפ
 ןופ טלײצרעד רימ טאה רע .קראי־ױג ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רבח ןללמ
 ףוס לכ ףוס טאה רע זיב ןבײל ינאמ ןכוז ״סטרעװראפ״ ןיא גאט ןדעי ןפיול ןללז
 ־רעביא סע לאז עמ ,״סטרעװראפ״ ןיא טפירקםונאמ ןטימ וױרב ןללמ טזאלעגרעביא

 .ןבײל ינאמ ןקיש
 םע טאה ןײלא רע .רעדיל יד ןוא וױרב םעד ןעמוקאב טאה בײל ינאמ
 ,ןרעפטנע טשינ ןללז ראפ ןרעפטנעראפ וצ ךיז טאטשגא רעבא ,טלײצרעד רימ
 טבעלעג לאמטםנעד ןבאה ןטעאפ עשידלי יוזא יװ ןלײצרעד ןעמונעג רימ רע טאה
 רעגנוה םעד לאמ טפא ןוא טיונ יד טרעדלישעג רימ ראפ טאה רע .עקירעמא ןיא
 ,טפא טאה עקראמטסאפ א .ערעדנא ןוא קינלאר א ,קיװײל א ,בײל השמ א ןופ
 םענעי טימ ןוא ,טיורב לקיטש א טושפ רעדא קיטשירפ א טגיימעג ,טפא ראג

 ־.ןבעגעגוצ רע טאה טנאה רעד טימ ךאמ ןשיבײל ינאמ ןשיטםירעטקאראכ
 ,לםײטש םעגופ עטשרעבײא םאד רימ ןענעז םולח ןיא ראנ ,קיציא ,ךע —•
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 רעגנאמ קיציא

 םוצ דאר עטפניפ םאד רעבא רימ ןענעז טײקכעלקריװ רעד ןיא ,ןצנירפ עצנאג
 רעשידיי רעד ,רערעזדנוא עקרעלפאלפ רעד י.יב וליפא טסעג ענעטעבעג טשינ ,ןגאװ

 .עםערפ
 .ןענאטשראפ באה ךיא

 ראי ײװצ עטצעל יד ןזיװעגםיורא רימ טאה רע סאװ ,טפאשדניירפ יד
 ןצראה ןיא רעטיצ ןליטש א טימ .עמעאפ עכעלרעה ןײא זיא ,ןבעל ןייז ןופ
 ןיימ ןגעװ טגראזעג דיז טאה ,רעקנארקטיוט רעד ,רע יוזא יװ ךיא ןאמרעד

 .עיראטאגאם רעד ןופ וױרב עטצעל יד ןיא וליפא טנוזעג
 טימ ךימ טאה רע ןעװ ,גאט ןקיטסבראה םענעי ןםעגראפ ךיא ןעק יװ ןוא
 טפאשביל לפיװ טימ .עיראטאנאס רעד ןיא טריפעגפא קירוצ. ראי ןבלאהטרעדנא
 עז טציא דאנ ןוא ,ןאדאמעשט ןרעװש ןי.ימ ןגארטעג ,טםײרטעג דימ רע טאה

 .טזאלעגרעביא ןטראד דימ טאה רע ןעװ ,ןגיוא עני_יז ןיא ןרערט יד דיא
 עכעלנעזרעפ יד זא טכאדעגסיוא דיז טאה רימ .זיא םאד קידרעװקרעמ יװ

 ףוס םוצ .ןבינרשוצנא רעגנירג ןײז רימ טעװ ןבײל ינאמ ןגעװ ןעגגורענירעד
 ןעײטש ריפאפ םעד ןוא רימ ןשיװצ .רערעװש ךס א ךס א ןא רימ סע טמוק

 .ןרערט עני.ימ
 טכילרעיורט יד טשינ רעבא ,סטפירשעג םאד ןשעלראפ ןענעק ןרערט יד

 .המשג ןיימ ןיא

* 

 .1953 ,רעמוז רענאידניא
 טאה רוטארעטיל עשידלי יד סאװ ,עיגאלאטנא־םירבק רעסיורג רעד ןשיװצ
 ךאנ ןעמוקעגוצ זיא ,טלעװ רעד ןופ ״ןטרא עטוג״ עלא ףיוא טלעטשעגפיונוצ

 .רבק א
 נבײל ינאמ ןופ רבק רעד

 ןײז ןבירשעגנא טאה ןרעפלאה בייל השמ ןעװ ןעװעג סאד זיא טשרע טא
 .טיוט סעצרפ .ל .י רעביא טנעמאל ןסיורג

 ןופ ןטאש םעד ןריװושאב בײל ינאמ טאה שממ ןטכענ עקאט טא ,טא
 .סגטאש יד ןופ דנאל ןיא קעװא דיוא ןיוש זיא סאװ ,ןבײל השמ

 ,רעטײרב רעד ףיוא טראד ױנעװע רעד ףיוא
 ,ביוטש ןשירטקעלע ןיא קנאלש ןוא יורג

 ,רעטײותאפ א טכאנ ןופ סנטאש ןיא ןוא
 בײל השמ ןײלא ןענאטשעג זיא
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 ןעײסע

 רעטיצ א ןוא ...בײל ינאמ ♦..בײל השמ
 ,טנאה רעטלטרעצעג רעטײרב רעד ןיא
 רעטיב זיא ןבײל השמ ...בײל השמ
 .טנאװ ערעטצניפ א זיא טאטש יד ןוא

 ,בײהגא רעד רימ ןיא טרעמעד ןיוש ןוא
 :ןבײל יגאמ רעביא דילגאלק א ןופ

 /ןורא ןײד ןופ סנפאקוצ ןענאטשעג ןיב ךיא
 ןגיוא ענירג ענײש עני״יד טסאה וד ראנ

 ״ןגיולפעג טשינ״ /ךגיוטשעג טשינ״ ןופ דנאל םוצ טרעוױלגעג
 .ןראד רעקידנענײװ ןײד ןראװעג ןיב ךיא ןוא

 (1953 רעבמעװאנ ,קראיױינ ״טםנוקוצ יד״)
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 בײל ינ*$מ

 רעקײויל רעד .1

 ראפ״ רעקיריל רעד .״עגנױ״ יד ןופ לדני״יש סאד ןעװעג זיא בײל ינאמ
 יד ןופ האנק רעד ןא ראנ ,ןטעאפ־רעדירב יד ןשיװצ ףםױ ןימ א .״סגאלעסקע
 ,םיא טימ טסיורגעג ךיז ןבאה ןטעאפ־רעדירב יד ,טרעקראפ .רעדירב עשילביב
 טסאפעג םיא טאה סאװ ,לדמעה־סוחי ענעדײז סאד ןאטעגנא ןײלא םיא ןבא.ר ײז
 עדרעװ טימ ןוא ןח טימ ןגארטעג לדמעה ענעדײז סאד טא,ר רע .טנכײצעגםיוא
 עצראװש סעמאמ ןײמ באה דיא״ טערטראפאטיוא ןי״יז ןופ ןביוהעגנא :גנאל־ןבעל א
 ךעלברעש טימ ןוז סיציא שרעה טגיל אד״ ףאטיפע ןײז וצ זיב ״ןגיוא ענירג ןוא ראה

 .״ןגיוא יד ףיוא
 גנאג ןיא טפעװעגסיוא טשינ ךיז טאה ןטעאפ־רעדירב יד ןופ גנורעראפ יד
 ןעװ ןוא ;גנוכײרגרעד רעיינ רעדעי טימ טרעגי״יטשעג ךיז טאה יז .ןראי יד ןופ
 ״עגנױ״ עפורג רעמיטניא רעד ןופ רעטצעל רעד טאה ,ןבראטשעג זיא בײל ינאמ

 .ןגיוא יד ןיא ןעמעלא ראפ לוק א ףיוא טנײװעצ דיז
 :טגעמאל םדנאלזײא ןבואר ןופ גוצסיוא ןא זיא טא

 י בייל ינאמ ,בײל ינאמ״ —
 ןופ רעטשרע ,דיל ןופ ץנירפ .רבח רעכעלרעדנוװ ,שטנעמ רעכעלרעה

 ן הפוקת א ןופ רעני״ישאב ןוא ןי_יש ,רוד א
 !בײל ינאמ ,בײל ינאמ

 סאװ רעצעמע אד ךאנ זיא׳ם ביוא) ןקוקמורא דיז ןעמ טעװ טציא טשרע
 אד זיא׳ס ביוא) ןעמענאב ןעמ טעװ טציא טשרע ,(ןקוקמורא ךיז לאז
 סאװ ,ןעװעג טסיב וד טכיל א ראפ סאװ ,(ןעמענאב לאז סאװ רעצעמע
 !ןעװעג טסיב וד קנאשעג א ראפ סאװ ,ןעװעג טסיב וד גנאזעג א ראפ

 .״טלעװ רענדיב ןוא רעארג רעזדנוא ןיא רעדנוװ א״

 ןטעטילאװק עשיטעאפ ןוא עכעלשטנעמ יד סיוא טגכער דנאלזינא ןבואר
 קיצעביז ענײז ןופ לעװש רעד ײב ןבראטשעג זיא סאװ ,״דיל ןופ ץנירפ״ םעד ןופ

 :ראי

 םנאױנ א טימ ,ןרעיוט ןענעפע טנעקעג וטסאה שטײנק א טימ״ —
 עפיט וצ ןעװעטנורגרעד דיז טראװ טסארפ א טימ .ןטלעװ ןקעלפטנא
 ןביוהרעד ןוא ןביוהפיוא ךיז לכױר ןקיטשינ א טימ ןוא ,ןשינרעטנאלפ
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 ןעייםע

 .ןעלמיה עטםכעה יד וצ
 טכע — טײקכעלטלעװ רעד ףױא טנעצקא ןקידנעטש ןייד טימ״ —
 ־שידיחי ןי.יד טימ ;שיטע ףיט — לאראמ וצ טליגכיילג ןייד טימ ;שידלי
 ־רעד רעשיטנאמאר ןייד ןיא .ךעלטלעװלא ןוא ךעלשטנעמלא — טײק
 גנוװש ןוא גנורפש ןטימ ;דרע רעד ףיוא סיפ עדײב טימ — טײקנביוה

 .״ןרעטש א ןראה ןטימ טםיוטש סאװ ,ןטראצ א שריה א ןופ

 ידכ גאלארקענ סדנאלזי_יא ןופ גוצסיוא ןרעגנעל םעד טכארבעג באה ךיא
 ץנירפ״ .״עגגױ״ יד ראפ טגײמעג טאה בײל ינאמ םאװ ןכיירטשוצרעטנוא טלוב
 :עבאגפיוא ןײא טבי_ילב קיטירק רעד ראפ .לטיט רעכיוה א ראג זיא ״דיל ןופ

 .לטיט םעד ןפראוװצפא רעדא ,ןקיטכעראב וצ
 ףיוא ןריגאער וצ יוזא ױו טסוװעג טשינ תמאב טאה זדנוא י_יב קיטירק יד
 עשיבײל־ינאמ סאד שטאכ ,רעטצניפ רעד ןיא טפאטעג טאה יז .דיל סבײל ינאמ
 ןעמענאב טנעקעג סע טאה וליפא רעדנילב א זא ,קיטכיל גונעג ןעװעג זיא דיל

 ;ןײש יװ ײא :ןפיל עטעגאיװראפ טימ ןעלמרומ ןוא רעיוא ןטימ
 ,״םזינעלרעװ ,״שיטסיםיצראנ״ :טעקאלאב עקאט קיטירק עשידײ יד טאה

 .״טסעשז רעלעדײא״ ןוא ״טעטיזאוטריװ״ ,״ןסולפני_יא עשיסור״
 ־ראטירעט״ ןפושיכםיוא רעקיגאמ א יװ טנעקעג טאה סאװ ,ןיקוױר .ב וליפא
 ינאמ ראפ דרע לקערב ןײק ןענופעג טשינ טאה ,״סעיראטירעט־ומכ״ רעדא ״סעי
 ,בעװעגגיפש שיריל ןימ א ןעװעג דיל סבײל יגאמ זיא םיא ראפ וליפא .דיל סבײל

 .דרע ןוא למיה ןשיװצ טרעטיצעג טאה סאװ

 •¥־

 רעדיל עשיבײל־ינאמ תמא עטשרע עני_יז טכעלטנפעראפ טאה בײל ינאמ ןעװ
 ףלעװצ ןיוש ןעװעג ןעלרעװ זיא ,1910 ,״רוטארעטיל״ ךובלמאז ןטײװצ םעד ןיא
 קידעבעל ךאנ טאה ״ץלא רעביא קיזומ ,קיזומ״ זיװעד ןי_יז רעבא ,טיוט ראי

 .טלעװ רעד ןופ ןרוטארעטיל עלא ןיא טרירביװ
 ־רעװ זיא סעיצידארט עשיטעאפ עגנאל־טרעדנוהראי טימ ןרוטארעטיל ראפ

 זא ;שיטגעדיא ןענעז גנאלק ןוא טראװ זא ,גנוגאמרעד א ןעװעג זױועד םנעל
 ןבאה ןטעאפ יד .קיזומ רעד ןופ רעטסעװש עכעלבױל א זיא טםנוקטראװ יד
 ןבאה סאװ ,ןטעאפ יד ראפ .ןטנעמורטסניא־ךארפש ערעײז ןוװרפסױא ןעמונעג
 זיא ,ןרוטארעטיל ענעגײא ערעײז ןיא סעיצידארט עשילאקיזומ־שיטעאפ ןענופעג

 .ןסנאױנ ערעניד ,סעיצארביװ עי_ינ ןעניפעג וצ רעגנירג ןעװעג
 רעשיטעאפ רעגנאל א ןופ טקודארפ א ןעװעג ךאד זיא ןײלא ןעלרעװ

 .טרעדנוהראי ןט15 ןיא ןאעלרא׳ד לראש ןופ ןביוהעגנא ,עיצידארט
 1 רוטארעטיל רעזדגוא ןיא ״עגנױ״ יד טאהעג ןבאה סעיצידארט א ראפ סאװ
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 רעגנאמ קיציא

 םאד ןעװעג זיא עיצידארט רעשיטעאפ־שידלי רעד ןיא עשילאקיזומ סאד
 םעד טימ טײרפרעד ךיז ןוא טריפשרעד סע ןבאה ״עגנױ״ יד .דילסקלאפ עשידלי
 יד ןיא גנאלק־דילסקלאפ ןטימ ןבאה יודנאל אשיז ןוא בײל ינאמ .דילסקלאפ
 ןיא עטסנעש יד זצ ןרעהעג םאװ רעדיל ,לרעפ עשיריל עתמא ןפאשעג ןרעיוא

 .רוטארעטיל רעזדנוא
 יד טוװרפעגסױא ״עגנױ״ יד ראם ןטעאפ ערעדנא ןיוש ןבאה םעד ןי־וח׳ א
 עשידלי יד ןעמעװ ראפ ,גורפ .ךארפש רעשידלי רעד ןופ ןטײקכעלגעמ׳ עשילאקיזומ
 ףיוא טגארט סאװ ,ןעמאמ ןוא ןטאט ןא המותי ענדיב א״ ןעװעג זיא עזומ
 רעדיל עשינחדב עגייז ןיא וליפא טאה ,״ןעמארג טימ עבראט א עצײלפ רעד
 יד טמולחעג טשינ ךיז טאה סאװ ,טײקידװעריפש עשילאקיזומ א ןזיװעגסיורא
 ־שיריל אזא טכײרגרעד רע טאה רעדיל עשיריל עטלײצעג ןיא .םינחדב עטסערג

 .שודיח א ןעװעג תמאב זיא סאװ ,טײקטקעפרעפ עשילאקיזומ
 שרעדנא זא״ טגאלקאב ךיז ״שינאמ״ עדאלאב ןייז ןיא טאה סאװ ,ץרפ
 ׳שידלי ןײק טשינ ,ןעגניז שליוג םײוג ראפ לאז רע ,ןעגנולקעג דיל ןײז טלאװ
 שילאסקאדאראפ טאה ,״ןאט רעטכער ןײק ,גנאלק רעטכער ןײק — ןאגראשז טשינ
 ־רעטסיימ עשימטיר־ש״לאקיזומ אזא עדאלאב רעבלעז רעד ןיא ןזיװעגסיורא גונעג
 ןוא .ךארפש רענעפילשעג רעמ א ןיא גנוכײרגרעד א ןעװעג טלאװ סאװ ,טפאש

 .ךעלרעדנוװ תמאב עיצארטסעקרא יד זיא ״דײלק־הפוח ןדמערפ םײב״ ןי.יז ןיא
 סיראמ .גנאלקדלאג ןטכע ןא טגאמראפ ןבאה רענעט עשיריל עכעלטע םנעזײר
 קיזומ־זעשזד יד טגאזעגנא ןבאה ןעמטיר־ןאבמאדט ןוא ־ץאט ,־קיופ סדלעפגזאר

 .ןרעפלאה בײל השמ ןופ
 ־שיגעלע ,ליפשאנאיפ םנראהנײא דוד ןוא ץפיז רעשיריל סרעבמיא .י .ש
 ־ןב ןטעשזדנאלבראפ םעד ,לוש רעטזאלראפ רעד םורא טרעיורטראפ ןוא טראצ
 ־רעד עשילאקיזומ־שיטעאפ ןעװעג ךיוא ןענעז ,הליפה־לעב ןטצעל םעד ןוא ,ךלמ
 ןפיוא זיא דיל עשידיי סאד זא ,טגאזעגנא ןוא טגאנעג ןבאה סאװ ,ןעגנוכײרג
 רעדעי ןיא ןטסנעש ןטימ ןכײלגראפ ךיז ןעק סאװ ,טפאשרעטסײמ א וצ געװ

 .רוטארעטיל
 ־ארב השמ ןוא סודי.ינ בײל ןופ ןטנעמירעפסקע־םראפ יד ןסעגראפ וצ טשינ
 ־עלוש ןײק ןעװעג טשינ זיא ןשילאקיזומ םוצ גנארד רעד זא ,זײװאב א :ןאזרעד
 ףיויא טעאפ ןשידײ םעד ןסיוטשעג טאה סאװ ,וױטארעפמיא ןא ראנ ,זירפאק

 .גנורעטױל רעשילאקיזומ־שיטעאפ וצ םי טי.יז רעד ףיוא ןוא רענעי
 טנײװאב גנאל טשינ טשרע טאה סאװ אלערעדניס ןימ א — עזומ עשידלי יד
 טצלירגעגני.ירא ריא טאה ןחדב רעד-ןעװ ,הפוח רעד רעטגויא ןראי עגגױ עריא
 רענעגײא טימ עשידלי יד —.ןרעיוא יד ןיא ןעמארג־רסומ עקירעזײה ענללז
 זיא ןחדב רעד ןוא ,ןעגניז ןביוהעגנא טאה יז ,רעיורט םענעגײא ןוא דײרפ
 טקעמשעג ןבאה ראה ענעגײא יד .ןדנװושראפ זיא לטײש רעד .ןראװעג םלענ
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 ןעײסע

 ןראװעג זיא דײרפ־הלכ יד .טקיטכילעג טאה דײלק־הפוח סאד .לײאנזיור טימ

 .רערעטיול ןוא רעשיריל
 ןופ ןלאפעגפארא טשינ זיא בײל ינאמ זא ,ןעגנורדעג זיא ןעמעלא םעד ןופ
 רעד ןופ חרוא ןײק ןעװעג טשינ זיא רע זא ןוא ,טכירעגמוא־םעצולפ ,למיה
 דיל ןײז .עיצידארט רעשיטעאפ־שידלי א ןיא ןעלצראװ טאהעג טאה רע .דמערפ
 ןטאש וװ ,ערוטנאװא עטריניפאר א — דיל ןייז — רעכעה לפאטש א ןעװעג זיא

 .ןראה ןטימ טײלפ יד ןוא ןטאש טימ ךיז טראפ
 .קיריל רעשידיי רעד ןופ ״גנימראשט״ ץנירפ רעד ןעװעג זיא בײלי ינאמ

 ןרירביװ ןעמונעג טאה ,רעגניפ ןטימ טרירעגנא טא,ר רע סאװ ,וױטאמ רעדעי
 רעביא רעדנוװ א ןעװעג זיא םאװ ,טײקשידאלעמ רעטריסנאױנ־ןיד אזא טימ

 .רעדנוװ
 ־ניװ ,ץרפ ןופ .עיזעאפ רעשידלי רעד ןיא וױטאמ־לדײמ־רעדיױש םעד טמענ

 :״ױנעװע רעטפניפ רעד ףיוא״ סבײל ינאמ זיב דלעפנעזאר ,יקסװעשט

 ,רעיומ ןסײװ א ןיא ,ױגעװע רעטפניפ רעד ףיויא

 ,קאטש ןטנצײרד ןפיוא ,רעיומ ןסי.יװ א ןיא

 ,רעיורט ןופ טײקכײלב רעד ןיא ןטראװ ןוא ךעלדיימ ןעײנ

 .קאלגטנװא םענופ לאנגים ןליופ ןפיוא

 ,ןדנוטש ןופ פמוז א ןיא ליופ טפאלש קאלג רעד ראנ

 ,טנעװ ןופ ןײטש םעד ןיא קנארק טגיל גאט רעד ןוא

 ,ןדנוװ ןענײװאב ןוא ןענײװ ןעלדאנ יד ןוא

 ...טנעה עשלדײמ יד ןיא טכראש ,טכראש די_יז סאד ןוא

 ,רעאלב ןוא רעטעלאיפ ,דייז רעזאר ,די_יז רעםיגיװ

 ,ביוט ןוא ןיד ןענײװ ןעלדאנ יד ןוא

 רעיורט ןופ טײקכײלב רעד ןיא רעטצנעפ יד ףיוא ןוז יד ןוא
 ...ביוטש םענירג ןופ ןלי_יז עסײה יד ןיא טכירק

 ןדנוװ ןענײװאב ןוא ןענײװ ןעלדאנ יד ןוא
 טגעה עשלדײמ יד ןיא טכראש ,טכראש די_יז םאד ןוא
 ןדגוטש ןופ ןדנוװ יד ןיא קנארק טגיל גאט רעד ןוא
 .טנעװ יד ןופ ןײטש םעניא ,טנע,ר עשלדײמ רעביא

 רעשידױ רעד ןיא וױטאמ רעלענאיצידארט א זיא וױטאמ רעלאיצאס רעד
 טביוהרעד ,םיא טדעטױל רע ,טרעקראפ .סיוא טשינ םיא טדי_ימ בײל ינאמ .עיזעאפ
 ־ראפ טרעװ ײרשעגסיוא ןא רעדא ,ץכערק א ןעװעג לאמ א זיא סאװ סאד .םיא

 .עידאלעמ רעטסניד רעד ןיא טלדגאװ
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 רעגגאמ קיציא

 םנײא בײל ינאמ ןא טביוה /׳טײקנײש ליפ יוזא אד זיא עמערא רעזײה ןיא״
 רעזײה ןיא״ טגאזעג טלאװ דלעפנעזאר סיראמ .רעדיל ענײש ראג זיב עני.יז ןופ
 רעזיגה ןיא״ ןעגנוזעג טלאװ ןעזײר םהרבא .״ןראצ ליפ יוזא אד זיא עמערא
 .תמא ןשיטעאפ א טגאזעג ןטלאװ עדײב ןוא ״טײקסטוג ליפ יוזא אד זיא עמערא
 רעײנ א זיא ,״טײקנײש״ .טקעפםא ןשיטעטסע ןא טײקמערא רעד טיג בײל ינאמ

 :טקעדטנא יז טאה בײל ינאמ .תמא לאמ א רעדיװ ןוא ,וטפיוא

 ,ןליוק עראד יד ןופ רעייפ ןטלאק םעד ײב ןוא
 .ןגיובנלע ףיוא טנעלעג פעק ןשיט יד םורא

 ...ןלײצרעד דרעב עטלא ןוא ,עטציפשעג ןרעיוא יד
 .ןגיוטשעג טשינ םיסינ ןופ ןוא המכחו ןוא רעצ ןופ דײר יד

 השעמ ־רעדנוװ יד ןריובעג טאה עמערא רעזי_יה ןיא ״ןגיוטשעג טשינ םיסינ״
 ןטײנשראפ ןגעװ ,איבגה והילא ןגעװ ,ךעלגניר־ףושיכ ןגעװ השעמ־רעדנװו יד —

 .טסידאלאב םעד בײל יגאמ ןקיטפעשאב סאװ ,ןוױטאמ .רערעדנאװ

* 

 ״!טײגראפ גאט רעד״
 ןײגראפ זומ רע ,טײגראפ גאט רעד ,טײגראפ גאט רעד

 !ןײװ — ,ןענײװ ,ןענײװ ,ןענײװ ךיז טליװ ריד ביוא ןוא
 .טײגראפ גאט רעד

 — טלעװ רעד ןיא וױטאמ ןטסלאסרעוױנוא ןפיוא ןבירשעג טאה בײל ינאמ
 רעד ןופ טי.יװ ןפראװראפ ןשטנעמ א ןופ עינאגא יד — דיל ןײז .ןײלא ךיז ןגעװ

 .ןזי.יא ןוא ןאטעב ןופ טאטש א ןיא ,דנאל דמערפ א ןיא םײ,ר
 ןענעז לייװרעד .ןטײקנײש ךיוא טאה ,טאטש ענרענײטש יד ,םײה עי.ינ יד

 :םײה יד ײנש רעד טנאמרעד ,קראי־ױנ ןיא ײנש א טלאפ .דמערפ ײז

 ,ןאעקא ןופ טי״יז רענעי ףיוא
 ןאראפ אזא דנאל א זיא טײז רעגעי ףיוא
 .טראד זיא ײנש ןוא טראד זיא ײנש ןוא

 סאד — טימעג ןײז ןיא ןעגנאלק עשימײה יד יירטעג פא טיה טעאפ רעד
 ןוא השעמ־רעדניק יד ךיז ןיא טלטרעצ רע .דילסקלאם עשיװאלס ןוא עשידיי
 רעד ןופ טײקיטראנגײא רעד ןיא .םײה רעטלא רעד ןופ עדנעגעל־רעדנוװ יד

 .סניפעג א ןוא טסײרט א ןוױטאמ יד ןענעז עילאפארטעמ רעדמערפ
 װו ץעגרע רעגעלעג ןעמאזנײא םעד ןוא זיוהעםאק םעד ״פאש״ םעד ןשיװצ
 סאװ ,ןעגנאלק טלעװ א ןאראפ רעבא ןענעז סקנארב רעד רעדא ןילקורב ןיא
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 ןעײסע

 טשינ זיא׳ס ביוא .ןביוטראפ טשינ ןעק טאטשסיורג רעד ןופ למוט ןוא שער רעד
 יד ;עיזוליא רעד ןיא ןאראפ יז זיא ,טײקכעלקריװ רעד ןיא דײרפ ןײק ןאראפ
 עטנײװעגני״ירא ךיז ןיא ,עליטשי סאד ;לטב טרעװ גאטײב ןופ טײקידהענכה

 :לעפאב א — טרעװ ןײװעג

 ,ןרעיוט עכיוה יד ףיוא טלארפ ריא ,יעה
 ,ףױה ןיא רימ י_יב דרעפ יד םיוא טנאפש
 ןרעײלש ןצי״ירד ןיא דײרפ עםי_יװ ןי_ימ

 ;ףיוא ךימ טקעװ ןוא ,רעהא רימ טגנערב

 ןטיור םעד י_יב ,ןעאלב םעד י_יב
 — ןימאק ןופ רעי_יפ ןליטש

 ,ןטײװצ ןכאג רעײלש ןײא טלאפ
 ?!ןיב ךיא יװ וטםעז — ןצי_ירד
 .ןימאק ןיא ײז טפראװ יז ןוא

 ־סיורג יד ךיז ןיא ןבאה טזומ ריא .שיטםינאברוא זיא דיל סבײל ינאמ
 טנאמרעד רע וװ טראד וליפא .קיריל ןי_יז ראפ טנורגרעטניז? םעד יװ טאטש

 :סױנעװע ןוא ןסאג עריא טימ טאטש יד טשינ

 ןסעזעג גנאל ךיא ןיב ןשיט עסייװ יד י_יב
 ,טדערעג ,טדערעג ןוא ןגיוא ןיא טקוקעג ןוא
 .ןסעגראפ ךיז ךיא באה ןגיוא ענעי ףיוא ןוא

 רעיוא ןפיוא רימ טאה רענלעק רעטלא רעד זיב
 רעיורט ןליטש טימ ןוא לכײמש ןטוג א טימ
 ...טעפש :רימ טיורטראפ רעטקידלושראפ א

 .ןעמוק רעדיװ ךיא לעװ ןגראמ ...!ןטוג א ,ונ —
 .טײװעג ,טײװעג טאה לפענ א .טכאנ ,ןסאג

 רעד ןיב ךיא״ דילעביל ןכעלרעדנוװ םעד ןופ קיזומטראװ רעד ןיא רעדא
 :״רעדליװ רעד בירני_יװ

 ,ןגײל ךיז ןליד עני_יד ףיוא
 ,דײלק ןי_יד ןופ ךראש ןיא ןכיוה

 ,ןגיוא עני_יד ןיא ךיז ןכײלב
 .דײר עני_יד ןופ ןרעיורט
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 רעגנאמ קיציא

 רעטױט 8 ,רעכײלב א ןגיל
 ;ײנש ןיא ןביוש עני.יד ףיוא

 רעטײנשראפ א ײנש ןיא קלײנש
 .ײנש םעד ןופ ריד וצ ןענײװ

 יגאמ .קיזומטראװ רעשידײ ןופ ןעגנוכײרגרעד עכעלנײװעגרעםיוא ןענעז םאד
 ? קירוצ גנאל יװ — טשרע־טא סאװ הארפש א ןופ טפושיכעגסיורא ײז טאה בײל

 .ץרפ .ל .י טיול ״ןאט ןטכער א ,גנאלק ןטכער א״ ןא דארפש א ןעװעג יז זיא —
 רעשידלי רעד ןיא ןטלאזדאב ןגעלעג ןטײקכעלגעמ עשיליאקיזומ יד ןענעז יאדװא
 סאװ םאד ןאטעג טאה רע .טקעלפטנא זיולב ײז טאה בײל ינאמ .אפוג דארפש
 עדעי :טוט רעלטסניק רעתמא רעדעי סאװ ןוא ,טגאזעג טאה אלעשזנא לכימ
 ןקאהקעװא ראנ ףראד רעלטסניק רעד ,ןײטש ןיא עקיטראפ א ןיוש טגיל עוטאטם

 טוט רעלטסניקטראװ רעד .ןקעלפטנא ךיז טעװ עוטאטסי יד ןוא עקירעביא סאד
 טײטשאב טסנוקטראװ רעד ןופ רעביוצ רעד :לאירעטאמ ןייז טימ עגעגײא סאד
 עקידרקיע עמאס םאד ראנ ...רעטרעװ ןפראװנא ןיא טשינ ,ןפראװקעװא ןיא

 .טסגוק רעדעי ןיא עלאטנעמונאמ םאד ןפאשעג טרעװ יוזא ראנ ;ןבײלב ףראד
 םעד טריפשרעד טאה םאװ ,רעיויא עגןלפ םאד טאהעג טאה בײל ינאמ
 ראפרעד .ןטימעגםיוא םע טאזז רע ןוא ,ץידק ןטםדנימ םעד ,סנאנאסיד ןטסנעלק
 סע געמ — ןעגניז טשינ לאז רע םאװ ןופ .םגפ א ןא ,טקעפרעפ דיל ןי_יז זיא
 ןגעװ רעדא אזא לדנח■ ןגײא ןא — ״יב ױנעװע״ יד יצ ,״שיטנטראק םײב״ ןי_יז

 ...טנאװ רעד ףיוא דיפעט ןיא טבעװעגנללא ״לגיופ ןשידניא״ םעד
 ןביוא יד ןיא יװ רעפיט ךס א רעבא טכײרג טײקשילאקיזומ סבײל ינאמ
 ןופ ראנ טשינ טפאכראפ רע טרעװ טעאפ רעסיורג רעדעי יװ .רעדיל עטנאמרעד
 רעיוא ןייז טימ ןכײרג ךיוא טוװרפ רע .ךיז ראפ ןוא ןא טעטיזאוטריװ־טראװ רעד.
 רעסעב רעדא שירעעזלעה תמאב טרעװ סאװ ,קיזומ רעכעלרעניא רעפיט א וצ

 .שירערעהלעה — טגאזעג
 שטיװעקצימ םאדא .טלעװ רעד ןיא ןטעאפ עסיורג עלא ןאטעג ןבאה םאד
 ,״פעטס רענאמרעקא ןיא״ טענאס םעד דיז טנאמרעד ;״ןטענאס רעמירק״ ענייז ןיא
 יד ןוא פעטס םעד ןופ טײקידתובחר יד ,טײקסיורג יד טרעדליש טעאפ רעד
 ...״עטיל ןײק זיב שזא רעה ךיא זא — רע טקידנע — ליטש יוזא זיא׳ס״ :טײקליטש

 .טרעהעג טסײה םאד טא
 גנאלק םעד ןיא טרעה ״ןראהדגאי רעד״ טענאם א םענללז ןיא ןעלרעװ לאפ
 םעד ןופ המשנ יד טנײװ׳ס יװ ,דגאי רעד וצ רעגעי יד טפור סאװ ,ןראה םענופ

 .ןרעװ ןסאשרעד טשרע ףראד סאװ ,ףלאװ
 ־ראפ רעגעי ןיא ןא ךיז ריא טםיוטש רעדיל עטשרע סבײל ינאמ ןיא ןיוש

 :טײקשילאקיזומ רעטפיט
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 ןעײסע

 ןעײרשעג ענעגושמ ערעײז ןופ ןיב ךיא
 -.ןפאלטנא קראפ ןיא

 ,ןלארטש עקידפושיפ סהנבל רעד ןופ דימ ןוא
 .ןײטש ךיא בײלב רעקידרעטיצ א ןוא רעליטש א

 ןײטשראפ ןעק ךיא — רעכעלקילג א — ךראה ןוא ײטש ךיא
 ...ןלאפ רעטעלב עלעג עקידנכראש יד סאװ ראפ

 א זיא ןלאפ רעטעלב עלעג עקידנכראש יד סאװ ראפ ןײטשראפ ןוא ןרעזו
 ענײז ןיא רעטלוב טרעװ ,ןא טלאזז הגרדמ עקיזאד יד .הגרדמ עשטעאפ עםיורג

 .ללכב עיזעאפ רעד ןיא ןעוטפיוא עסיורג יד וצ ןרעהעג סאװ ,ןטענאס

 ־סיוא ןי״יז טימ טריצאפש טעאפ רעד .״םי םינב״ טענאס םעד ,לשמל ,טמענ
 ־ליטש עשלאפ א זיא׳ס רעבא ,ליטש זיא םי רעד .גערב םי.יב יורפ רעטלײװרעד
 רעבא ,ליטש זיא טעאפ רעד ,סעפע ךיז טײרג טײקליטש רעד רעטנוא .טײק
 םאד .דיל א .סעפע ךיז טבעװ ,סעפע ךיז טײרג טײקליטש רעד רעטנוא ךיוא
 ןוא ,ןפיל סטעאפ םעד טכײרגרעד טשינ ךאנ טאה דיל םאד •ךאנ טלמירד דיל

 זיורפ יד ?רעװ .רעצעמע סע טרעה ןיוש

 ;טרעשאב זיא ריא — טי״יז ןי_ימ י_יב ראנ יורפ יד — טרעה רעװ

 .טרעה יז זא ,ןכײצ א — טנאה ןי_ימ וצ םנכײצ טיג טנאה ריא

 רעיוא ןטימ ,רעטעלב עלעג עקידנלאפ יד טעאפ רעד טײטשראפ רעיוא ןטימ
 רעיוא ןטימ ןענא םענײא ןיא עדײב ןוא .דיל ןופ טרובעג יד יורפ יד טײטשראפ

 .םי םענופ טײקליטש רעשלאפ רעד רעטנוא טגיל׳ס סאװ

 ןיא טי_יצ יד יװ״ רעיוא סאד טרעה ״טייל עטלא ןופ ףאלש״ טענאס ןיא
 ןײז — *.ןלײצ ןעיולק״ יד יװ טרעה׳ס ןוא ״טײר עפאקש רעטלא ריא ףיוא לטאז

 ״. ..ןי_יז טשינ רעמ ןוא
 לייװ ,ןײטשראפ וצ ןא טביוה ריא ןוא ןטענאם סבײל ינאמ טנעײל ריא
 טבעלי סאװ ,ץלא ןופ םטיר םעד טרעזי ריא ,רעטלדײאעגסיוא טרעװ רעיוא רעי_יא

 :טענאיװ ןוא טילב סאװ ץלא ןופ ,טמעטא ןוא

 .טלאפ לפע רעטצעל א !לאפ א — ךראה ןוא

 טלאק ןוא ךאװ ןכראה ןרעטש עכיוה ןוא
 .ןרע־יט עטליקראפ יװ ,רעיורט רעײז ןיא

 טסאר םעד ןא ןגאז ,ןענײװ ןלירג ןוא
 ...טסארפ ןטשרע ןיא סענילאק עטיור ןופ
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 ;קיזומ ,םטיר ,ןושל ןבאה םורא רוטאנ יד ןוא עביל יד .ןבעל סאד ראנ טשיג
 רימאל ...ליפש םענופ סיורא ןצנאג ןיא ךיז טכוד טלאפ סאװ ,טיוט רעד וליפא
 ןופ .טיוט ןראי טניז ןיוש זיא רבח רעד :ןרעה רימאל ןוא רעיוא סאד ןגײלוצ
 טאה סאװ״ םעד ןסעגראפ וצ רעװש .רבק םוצ טעאפ רעד טמוק טי״יצ וצ טײצ
 טקנעבראפ׳ס .״טפאשרבח ןופ ןײװ ןבלעז םעד ןופ ןעקנורטעג ריד טימ ןײלא

 ...ששש ןוא לוק סרבח ןטיוט םעד ןרעה וצ לאמ א דאנ דיז

 — ןייא דיז טכראה רעגעי ןוא — טםדער וד ,וד ןוא
 .זארג וצ זארג יװ דײר וטסדער ןדײר ןוא

 טאה רעיוא ןי״יז .עיזעאפ רעזדנוא ןיא רערעה רעטסערג רעד זיא בײל ינאמ
 עביל ,ןבעל :טלעװ רעד ןום ןיגיג ןגנױרוא ןוא ןטלארוא םעד טפאכעגפיוא

 .טכאדעג ןוא

 זיא רע .םיא ײב ײרעגגאלק־טראװ םתס יװ רעמ זיא טײקשילאקיזומ יד
 >דיל ןשיךיי םענופ ץפח אשאי רעד טשינ זיא רע .זאוטריװ־טראװ ןײק טשינ
 -״ןיס יאמ״ ןוא ,רעדופ־אקאקאר ײרעצינש־לדײא - םתס ןײק טשינ זיא דיל ןי.יז
 ןופ םעט םעד ,ןלעטראמיא ןוא קאליל ןופ טפוד םעד טאה דיל ןי.יז .םױפראפ

 .ןראב־רסיק עקיטינצ ןוא סענילאק עטיור
 סבײל ינאמ ןופ טקעפסא ןײא טרירעגנא זיולב באה ךיא זא ,סײװ דיא
 רעמ דס א ,דם א ןעניפעג טעװ רענעײל רעטוג רעד .טרירעגנא זיולב ;עיזעאפ
 ,ןעניפעג ןײלא ןופ דײרפ יד ןבאה רע לאז .ןעגעכײצגא אד טנעקעג באה דיא יװ
 טגאמראפ םאװ ,טענאם ןייא טימ ןקידנעראפ זיולב ליוו דיא .ןקעדטנא ןיילא
 ערעזדנוא ןלעװ רשפא .טײקרעטיב עקידלרוג ןוא עטכערעג ,טײקרעטיב דס א
 ךיז ;לקיב םענעדלאג םורא ץנאט־אבמת םעד ןלעטשפא עגר א ףיוא ןדײ

 :ןשיינג א וצ טעאפ רעשידןי א טדער סאד ...ןרעלקראפ דיז ןוא ןרעהנױא

 ,רעטיר ןוא רעכעטםאפ ןופ ,ריפסקעש ןופ שרױ א
 !טעאפ רעשױוג וד ,ריד זיא ליוװ ןוא ליװו זא

 :טערט ריזחי רעטעפ ןי.יד וװ ,עני_יד זיא דרע יד
 .רעטיפ עזומ ןי.יד טיג ןוא זארגרעטיפ םיא טיג יז

 ,רעטיװצ ןוא גי_יװצ ןי.יד ףיוא לסארד רעד יװ ראנ ץיז וד
 :טעה ןעמיור עלא ןופ ןרעפטנע טעװ ריד ןוא
 ,טעטש יד ןופ תובחר יד ,טעז עלופ יד דלעפ ןופ

 .רעטימעג עטקיטעזעג ןופ הװלש עלופ יד

 ,ןדיי ייב טעאפ א ,רעטפראדעג־טינ א ,דיא ןיב אד ןוא
 דרע רעזדנוא טינ ףיוא זארגדליװ ןטימ ןסקאװעג
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 — דרעב עטבױטשראפ טימ רעלגאװ עדימ — סעדײז ןופ

 ;ןדיראי ןוא םירפס ןופ ביוטש ףיוא ךיז ןרעג סאװ
 ןרערט יד טלעװ רעדמערפ א ףיוא דיא גניז ןעגניז ןוא
 ...ןרעטש עדמערפ רעטנוא רבדמ א ןיא רעלגאװ ןופ

 ןדאלאב ייד .2

 א טגאמראפ ״ןדאלאב ןוא רעדיל״ סבײל ינאמ ןופ דנאב רעטײװצ רעד
 ןטשרע ןיא ןײרא טפראדעג ךעלטנגײא ןטלאװ סאװ רעדיל עשיריל ענײש ײר
 ״ןסיװ ןופ ךוב םעד ןיא״ דיל עקיטכערפ םאד ןאראפ זיא ײז ןשיװצ .דנאב
 ןטכע ןא ןופ טימעג עמורפ םאד ראנ .״טכיל עליטש״ ערענעש ךאנ סאד ןוא

 ־סיוא ןקיםאפ םעד ןעניפעג תורוש עטושפ ראפ א ןיא טנעקעג טאה טעאפ ןשידלי
 ןטלאהפא טשינ ךיז ןעק ךיא .טימעג־לדײמ ןשידלי ןקידתועינצ םעד ראפ קורד

 :דיל ענײש עקיזאד סאד ןריטיצ ןופ

 ,ןגיוא עליטש ןוא טכיל עליטש
 .עליטש ,עמורפ ןפיל

 ןגיובעג טכיל עליטש יד ראפ
 ,הליפת א יז טעשטפעש

 ,רעטרעװ עקידהליפת עליטש
 :ןרעה ראנ טכיל יד םיוק

 ,רעטרעשאב ןײמ טשינ רע זיא ,טאג —
 .ןרעשאב םיא רימ טסעװ

 ןבאה רעדניק םיא ראפ לעװ ךיא
 ,ענײפ ןוא ערשב

 ןבאה ןלעװ רעדניק ענײמ
 .ענײז יװ ,ץראװש ןגיוא

 ,הרות ןענרעל ,ןציז טעװ רע
 — ןעמאנ ןייז טעװ ןעמש

 ? ארוב רעטוג ,ןרעשאב טסעװ
 .ןמא — !ןרעשאב טסעװ

 ךאנ ןכאמ ,דנאב ןטײװצ ןיא רעדיל עשיריל עכלעזא ערעדנא ןוא ,דיל סאד
 רעטסײמ א ראנ טשינ זיא רע .בײל ינאמ רעקיריל םעד ןופ טלאטשעג יד רעטלוב
 א ראנ טשינ זיא רע ,םראס רעטסנרעדאמ רעד ןיא דיל ןשיריל ןטקעריד םענופ
 ןפושיכםיורא ןאטסקלאפ םענופ ךיוא ןעק רע .טענאס ןשיסאלק ןופ רעטסי״ימ
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 רעגגןןמ קיציא

 ןטמיראב ןי.יז טימ ןאטעג סע טאה קילאיב יװ ערעגעלק ןײק טשינ ,ןטרעוו עשיטעאפ
 .״מע יריש״ לקיצ

 ״טכיל עליטש״ דיל םעד ןופ םטיר ןקידהליפת ןליטש םעד ,לשמל ,טכײלגראפ
 :״ראפסיורא־ןטילש א״ דיל םעד ןופ םטיר ןקידעפמיא םעד טימ

 ןאט מענ א םעצײל ענעמיר יד לעװ דיא
 ןאט םעק אזא ײנש םעד ןטילש ןטימ ןוא

 ;ןעיצ לאז לדרעפ סאד לװײט רעד יװ שזא
 !ןעילפ זיא ןעילפ זא — ןאלג־ןילג־ןילג ,ךעלקעלג

 !רעכיג ןוא רעכיג ואיװ — לדרעפ ןוא דעלקעלג
 .רעכיװ ןוא םידש יװ ןעילפ ןלעװ רימ

 זןגאלש לאז םינפ ןיא ביוטשײנש ןוא ןעקנום

 ,ןטשרע ןיא י_יס ןגערפפא טשינ דיז טזאל טפאשרעטםײמ עשיריל סבײל ינאמ
 רעבא ןעמענראפ לײט ןטײװצ םענופ לײט ןטסערג םעד .דנאב ןטײװצ ןיא ייס
 עקאט םאד ןענעז יצ :עגארפ עטסנרע ןא דיז טלעטש אד ןוא סעדאלאב עני_יז

 ?סעדאלאב עתמא
 ־סיה־רוטארעטיל ןשילגנע ןא ןופ עיציניפעד עשימעדאקא יד ןרעה רימאל

 ״סדאלאב־רעדראב״ עטמיראב יד ןיז ןיא טאזז רע זא ,דיז טײטשראס .רעקיראט
 :טביירש ףע ןעװ

 שיריל א יװ רעמ טשינ ןעװעג ביוזזנא ריא ןיא זיא עדאלאב יד״
 ־קאראכ ןשיטאמארד־שיפע ןא ןא יז טמענ רעטעפש טשרע .דילצנאט
 טצונאב טפא .עמארד יד יװ טקנופ גאלאיד ןטימ דיז טצונאב יז .רעט
 רעד .עפארטס רעדעי דאנ רעביא דיז טרזח םאװ ,ןײרפער א יז
 םעד ןופ אכע ןא ײס ,וױטאמטײל א י_יס קיטי_יצנײא זיא ןײרפער
 רעד זיא עדאלאב עטקעםרעפ יד .עמארד רעקיטנא רעד ןיא סוראכ
 ״טקא רעטפניפ״ ןימ א .שינעעשעג א ןופ סקאמילק רעשיטאמארד

 .״רעטנאלפ ןשיטאמארד םעד טרידאלפסקע סאװ
 ײםע ןא ןיא י_יס ,טארעפער א ןיא י_יס קירוצ ןראי טימ באה ןײלא דיא
 עטקארטםבא טימ טאטשנא ראנ ,טולב ןופ עיזיװ יד יװ עדאלאב יד טריניפעד

 :רעדליב עטערקגאק ײר א טימ ןטכינלאב טוװרפעג יז דיא באה סעלומראפ
 :סנײא רעמונ דליב

 ־טםבראה עטעפש א זיא׳ס .ראװלוב ןפיוא םורא דיז טײרד לדײמנסאג א
 רעקיצנײא ןא .ןײלא זיא יז .טשינ ןעמ טעז רעײגי_יבראפ ןײק .טלאק .טכאנ
 ןרעטאלפ רעטעלב עלעג־טיור עטענאיװראפ .טניװ ןיא בירט טרעטיצ ןרעטמאל
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 טריצאפש לדײמנסאג סאד .קראפ ןטנעאנ םענופ ןםורג עקירעיורט .טפול רעד ןיא
 טייװ טשינ טײג יז .הנוק א ןזי.יװאב טראפ ךיז טעװ רשפא .פארא ןוא ףיורא
 ראנ .רעכעלמײה ריא זיא טכיל ןבירט ןי״יז ןיא וליפא .ןרעטמאל םענופ קעװא
 ןטאש םענעגײא ריא טימ ןײלא .ןײלא זיא יז .טשינ ךיז טזײװאב רענײק ,ןײנ

 .ראוטארט ןקיטסבראה ןפיוא

 .שיגעלע — טליװ ריא ביוא ןוא ,שילידיא דליב סאד זיא טציא זיב

 :רעטעפש עגר א

 :לדײמנסאג םאד ןקערש וצ ןא טביוה ראוטארט ןקיטכאנילב ןפיוא טײקנײלא יד

 ריא .טירט ענעגײא עריא ןופ גגאלק רעדעי ,ןטדאג ןטנעאנ םענופ שיור רעדעי
 ןופ .ארומ רעד ןופ ןעװעטאר דיז ליװ יז .ארומ טאה יז .קלורמוא טרעװ טולב
 ןדעי וצ ךיז טדנעװ יז ןכלעװ טימ טראװ א ״י םוק״ טראװ םאד טלאפ ןפיל עריא
 .טראװ עלאטאפ סאד טרעהעג טשינ רענײק טאה לאמ סאד רעבא .רעײגייבראפ

 :ראוטארט מענופ ףיוא דיז טביוה ןטאש רעד .טרעהעג טאה ןטאש רעד זיולב

 ןיא ףױא טײרש לדײמנסאג סענופ טולב סאד :אד ןיב דיא ,ןפורעג טםאה
 טסאפש סנטאש טימ .טעפש וצ זיא׳ס רעבא .טנײמעג יז טאה םיא טשינ .קערש
 .שידאלאב זיא ןטאש םענעגײא ריא טימ לדײמנםאג םעגופ לגנארעג רעד .טשינ ןעמ

 :ײװצ דליב

 יד טיובעג טאה עטעג י ״גינעקלרע״ עדאלאב עטמיראב סעטעג טקנעדעג ריא
 .״רעטכעט םפאלרע גיניק״ וױטאמםקלאפ ןשינעד א ףיוא עדאלאב

 דניק סאד .טניװ ןוא טכאנ דרוד דניק ןקנארק ןל?ז טימ טי.יר עטאט א
 טעז דניק סאד .טשינ טעז עטאט רעד םאװ ןטלאטשעג ןוא ןכאז טעז ,טרעביפ
 םעד ראלק סע טעז טא .ןעז ןעק רעביפ ןיא ןדנוצעג טולב ראנ םאװ ,סעיזיװ
 .ףײרטש־לפענ א זיולב טעז עטאט רעד .״ףײװש ןוא ןארק טימ״ גינעקלרע

 טגאז ,םיא וצ טעשטפעש ,םיא וצ טדער גינעקלרע רעד סאװ טרעה דניק סאד
 רעד טעשרוש רעטעלב עראד יד ןשיװצ יװ זיולב טרעה עטאט רעד .וצ םיא
 ןוא ןעגניז ,ןצנאט ײז יװ גינעקלרע םענופ רעטכעט יד טעז דניק סאד .טנױו
 סאד .סעברעװ עארג יד זיולב ןענעז סאד זא ,טעז רעטאפ רעד .םיא ןגיװראפ
 עני.יז ןיא דניק םאד טלאה רע שטאכ .שירענאיזיװ טרעביפ דניק םענופ טולב
 .ןרענאיזיװ־שידאלאב םעד ןופ לעװש טי_יז רענעי ףיוא רעבא רע טײטש — סמערא
 ליפשראפ ןימ א ךיוא ןעװעג שיגאלאכיספ ןוא שיראטסיה זיא עדאלאב יד
 ןבאה ,עדאלאב יד ןראלקלאפ ערעײז ןיא ןבאה םאװ רעקלעפ .עמארד רעד וצ

 .עמארד עסיורג יד ןפאשעג דיוא

 .לפײװצ ןדעי רעםיוא זיא עדאלאב רעד ןופ רעטקאראכ רעשיטאמארד רעד

 רעדעי ןופ ןטגעמעלע־רקיע ײװצ ןענעז עשיטאמארד םאד ןוא עשירענאיזױו סאד
 .עדאלאב רעתמא

 בײל ינאמ סאװ ,״דראװדע ,דראװדע״ עדאלאב־סקלאפ עשיטאש יד טמענ
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 רעגנאמ קיציא

 רעטומ א ןשיװצ גאלאיד רעד זיא׳ס .שידיי ןיא טעטכידעגרעביא ןײש יוזא טאה
 עמאמ יד הרעװש רעטקיטולבראפ א טימ םײהא טמוק ןוז רעד .ןזז ריא ןוא
 טרעפטנע ןוז רעד ״ז טיור יוזא דרעװש ןי_יד זיא טולב א ראפ סאװ טימ״ טגערפ
 יוזא טשינ זיא טולב שירעלדא״ טלפײװצ עמאמ יד .״טולב סרעלדא ןא טימ״
 ...״דרעפ ןײמ ןופ טולב סאד זיא׳ס״ רעפטנע םעי_ינ א טאה ןוז רעד .״טיור
 .״טיור יוזא טשינ זיא דרעפ טלא ןא ןופ טולב םאד״ רעדיװ טלפײװצ עמאמ יד
 .הרוש רעדעי טימ ,זרעפ ןדעי טימ גנורעגײטש עשיטאמארד יד טליפ ריא
 :תמא ןטימ םיורא ןוז רעד טצאלפ עפארטס רעטרעפ רעדא רעטירד רעד ןיא

 .״טיוטעג ןטאט םענעגײא ןײמ באה ךיא״
 טדערעגנא םיא טאה ןײלא רעטומ יד .ראלק לאטורב טרעװ װיטאמ רעד
 ףיוא ןסיװ ליװ יז ?ךעלגנירדוצ יוזא יז טגערפ עשז־םאװ וצ אט .דראמ וצ
 ןטלאה רע טװורפ ןפארטס עכעלטע ןיא .דוס א ןטלאה ןעק ןוז רעד יצ רעכיז
 ענעדאלאב טולב טימ סאד .לקירטש םאד רעביא טיצ רעטומ יד רעבא ,דוס םעד
 ןכערבראפ ןופ קיגאל יד .תמא ןצגאג םעד םיורא טי_ירש ןוז םענופ ןםיװעג
 ןוא םײה ןזאלראפ טעװ רע ,ףארטש יד ןײלא ךיז ףיוא טמענ ןוז רעד .ףארטש זיא

 :הללק א טימ ךיז טקידנע עדאלאב עזעידנארג יד .ןעמי רעביא ןעלגאװ ,דנאל

 ,קעװא ךיז טסזאל וד ןעװ ,רימ וטסזאל סאװ ןוא
 !דראװדע ,דראװדע

 ,קעװא ךיז טםזאל וד ןעװ ,רימ וטםזאל סאװ ןוא
 ? ןגױזעג ךיד טאה םאװ ןעמאמ ןךיד

 ,געט יד ןופ ףוס םעד ןיא זיב ריד הללק א —
 ועמאמ ,עמאמ

 ;געט יד ןופ ףוס םעד ןיא זיב ריד הללק א
 !ןגיוװאב ךימ דניז ןי_ימ וצ טסאה וד

 יד ,םעטא ןסײה םעד ריא טליפ עדאלאב־סקלאפ רעשיטאש רעד טא ןיא
 .עידעגארט־טעבקאמ רעד ןופ ערעפסאמטא עשירבאקאמ

 ?עיציניפעד רעד ןופ טכיל ןיא םעדאלאב סבײל ינאמ סיוא ןעעז יוזא יװ
 .תױשעמ עשיטעאפ ךעלטנגײא ןענעז סעדאלאב סבײל ינאמ :זיא רעפטנע רעד
 תױשעמ עשיטעאפ יװ ןוא .רענאשז רעדנוזאב ראג א זיא השעמ עשיטעאפ יד

 .טםנוק רעשיטעאפ סבײלי ינאמ ןופ ןענה עלא ײז ןבאה
 רימאל ,תוישעמ עשיטעאפ סבייל ינאמ וצ ןרירוצ ךיז ןלעװ רימ רעדייא ראנ

 .טנעה סבייל ינאמ ןיא וױטאמ ןשידאלאב א ןופ טרעװ׳ס סאװ ןעז
 ךיא קורד ,רעדנעב ײװצ יד ןיא ןי_ירא טשינ תועט יפ לע זיא דיל סאד יװ יוזא

 ינאמ א ךאנ :תואיצמ ײװצ ןפאכ אד טעװ רעזעל רעד .ןצנאג ןיא רעביא סע
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 ןעײסע

 :באגוצ א יװ טנעמוגרא ןשיטירק א ןוא דיל שיבײל

 ןסאלשעגוצ רעטצנעפ ןוא ריט
 — ,ןשאלעגסיוא לפמעל סאד ןוא

 .עלעגנלי ןיימ ,עקנילױל

 ,רדװ ןיא זיא רעטצניפ ןוא ליטש
 ? רדסב טראד םע טראש רעװ יוא —

 .עלעגנןי ןײמ ,עקנילױל

 .םירפס יד ןיא לזײמ א טראש׳ס
 ?םירבק יד ןופ םיתמ ןעמוק —

 .עלעגנלי ןײמ ,עקנילױל

 ,ןעמולב ןםקאװ םירבק יד ףיוא
 ? ןעמוק טשיב רעמ עמאמ יד טעװ —

 .עלעגנלי ןײמ ,עקנילױל

 וארוב ,המשנ ריא רעטייל
 !ארומ באה ךיא \ עטאט עטאט —

 .עלעגנלי ןײמ ,עקנילױל

 ,עמאמ יד יװ ןטיה ךיד לעװ׳כ
 ,עמאמ יד יװ ןטיה ךיד לעװ

 .עלעגנלי ןײמ ,עקנילױל

 .ןאראפ זיא ערעפסאמטא יד .עמעט־עדאלאב עלאעדיא ןא רימ ןבאה אד טא
 ךאנ טקנעב ,קלורמוא זיא למותי סאד .טלגירראפ רעטצגעפ ןוא ריט ,טכאנ
 לאז׳ס זא ,טלעפ עשז־סאװ .רעמיצ ןרעביא טרעטאלפ ארומ עניד א .ןעמאמ רעד
 טלאװ .עשיטאמארד סאד ,עשירענאיזיװ סאד ?עדאלאב עתמא ןא ןרעװ עקאט
 יד :עמאמ יד ןעז ןביוהעגנא ןעמאמ רעד וצ טפאשקנעב ןײז ןיא דניק סאד
 ןוא טיוט זיא יז לייװ פא טקערש ןוא ,טנעאנ זיא יז לײװ טיצ סאװ טלאטשעג
 ,טפור םאװ ,ןצעמע וצ טדער דניק םאד יװ טרעהעג רעטאפ רעד טלאװ ;טיױו
 טאה רע רעבא ,טשינ טעז רע םאװ טלאטשעג א ;קעװא דניק סאד ,ךיז טכוד
 טלאװ — ,דניק םענופ לרוג רעד טגיל טנעה עריא ןיא לייװ ,ארומ ריא ראפ
 ןטלאװ — שיטאמארד י.יס ,שירענאיזיװ י_יס וױטאמ םעד טרעגײטשעג בײל ינאמ
 רעבא יוזא .וױטאמ־גינעקלרע םענופ עיסרעװ עטנאסערעטניא ןא טאהעג דימ
 טבי.ירטראפ ארומ עלעסיב סאד :עילידיא־טכאנ עגײלק א סאד זיא ,זיא׳ס יװ
 ןעװעג טלאװ עטאט רעד ײהעלע ,ןטאט םענופ טײקכעלטרעצ רעד טימ ןעמ
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 רעגנאמ קיציא

 ןוא שיריל זיא טימעג ןײז .שידאלאב טשינ זיא טימעג סבײל ינאמ .עמאמ יד
 םעד ןוא דיל ןשיריל םענופ רעטסײמ רעד רע זיא עקאט ראפרעד .קידהשעמ

 .עלהשעמ ןשיטעאפ

■¥- 

 .עדאלאב רעד ןופ תוהמ ןפיוא טלעטשעגפא רעגנעל לסיב א ךיז ןבאה רימ

 טםע ןעמ סאװ טימ״ לאמ עלא ראפ לאמ ןײא ןכאמ וצ ראלק ידכ ,סנטשרע
 ןשיטעאפ םבײל ינאמ וצ גגאגוצ ןשלאפ א ןדי״ימוצסיוא ידכ ,סנטײװצ .״סאד
 טאה בײל ינאמ סאװ ענײש םאד ןצאשפא ןענעק רימ ןלעװ יוזא ראנ .עלהשעמ

 .טיבעג םעד ףיוא טכארבעג זדנוא

 ,טכאנ־וצ־תבש רעד ןעמוקעג זיא׳ס ןוא קעװא זיא תבש רעד זא ןוא״

 ־דרעפ ,סעלאגעלאב עלא ײט ןעקנירט ןבילקראפ לביטש ןיא ײז וצ ךיז ןבאה
 ןעקנירט ,ראװאמאס ןקידעכאק םי״יב ןציז ןעמ טגעלפ .סרעלטעב ןוא סרעלדנעה
 ,םיפשכמ ,םיתמ ,ףלעװ ,םינלזג ןופ תױשעמ עכעלקערש יד ןלײצרעד ןוא ײט

 ןיא ןפאזנײא ,רעלײמ ענעפא טימ ןציז ןגעלפ רעדניק יד .תומותי ןוא תופשכמ
 ״האנה עדליװ א ןבאה ךאד ןוא ןרעטיצ יגיברעד ,תױשעמ עכעלקערש עלא יד ךיז

 .װ.א .א

 טלײצרעד ןײלא טעאפ רעד .ןראי־רעדניק סבײל ינאמ ןופ דליב א זיא םאד
 ךיז ןגעװ השעמ א״ טפור רע סאװ ,עציקס רעשיפארגאיבאטיוא ןי״יז ןיא סע

 .״ןײלא

 ־רעדנוװ רעד ראפ םײה עלאעדיא יד ןעװעג ןא דימה ןופ זיא םײה עמערא יד
 טםײרט א ןעװעג םײה רעמערא רעד ראפ ךאד זיא השעמ־רעדנוװ יד .השעמ
 עלא י_יב ןוא ןטי_יצ עלא ןיא טאה טײקמערא יד .געט ענדיב ,עארג עלא ראפ
 ,סניסעצנירפ עטפושיכראפ ,םמערוט־רעביוצ עלא יד טא טריזאטנאפסיוא רעקלעפ

 ,ןזיר עקיגיואנײא ןופ טכאװאב ןענעז סאװ ,ןלײה ןיא תורצוא ענעטלאהאב
 עלא יד טא רבוג ףום לכ ףוס זיא ,ריא טנײמ ,רעװ ןוא .ןגנאלש עקיפעק־ײװצ
 עטפושיכראפ יד טי_ירפאב ,רצו־א םענעטלאהאב םעד טניפעג ןוא ןשיגעקישנא

 יװ טרעקראפ טקנופ זיא השעמ רעד ןיא לייװ .לגנלי עמערא סאד ?הכלמ־תב
 ,טײקכעלקריװ רעד ןיא סיפ יד םיוק טפעלש סאװ ,ןאמערא רעד לײװ .ןבעל ןיא

 רעדעי זיא ןא ײז טוט ןעמ זא סאװ לוױטש עכלעזא השעמ רעד ןיא טניפעג
 ןיוש לגניר־ןישודיק סאד ןעמ טאה טײקכעלקריװ רעד ןיא .לי_ימ ןביז — ןאפש
 טסקילגאב וד זא ,השעמ־רעדנוװ רעד ןיא רעבא ,דראבמאל ןיא טצעזראפ גנאל ןופ
 ןוא — לגגיר סאד ײרד א .דימת ףיוא טי_יל א ןיוש וטםיב ,לגניר־ףושיכ א טימ

 .טרעגאב ץראה ןי_יד סאװ ץלא טסאה זד

 ״טאװכ־לגניצ־לגניי״ לגניי־רדח ןטינשראפ םעד ןגעװ עלהשעמ םבײל ינאמ
 ןיא רעבא ,השעמ יד יװ השעמ יד אלימ •לגניר־ףושיכ א ןגעװ השעמ אזא זיא
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 ןעײסע

 רעשיבײל יבאמ רעצנאג רעד טגיל אד טא — טלײצרעד טרעװ יז יװ ןפוא םעד
 .םירבא עלא ןיא דיז טײגעצ סאװ ןוגינ א טימ טלײצרעד רע .ןח

 ,רעטניװ רעד טמוק רעמוז ןכאנ
 רע טניפשאב ןוא רעטניװ רעד טמוק
 .טיולפ ןוא קראמ ןוא גראב ,רעביטש

 רעטײנשראפ א קיטכיל ןוא סײװ
 רעטײרב א ןוא רעסײװ א ןוא
 געװ־רעטניװ רעד יוזא טײטש

 .געט־חספ עדניל יד זיב
 ,ןראפ וצ ךיז ןעמוק םיוק
 ,ןראק סנטילש עלום ןריפ

 .ײה ןוא יורטש ןוא ץלאה ןוא זדנעג

 ןוא דרעפ־ףושיב סאד ץירפ םענופ ןעמוקאב טאה סאװ ,טאװכ־לגניצ־לגנןי
 ןיא סילא יװ טלאטשעג עשיטעאפ ערענעלק ןײק טשינ זיא ,לגניר־ףושיכ סאד
 ענעסקאװרעד ןוא רעדגיק ןענאילימ :לזמ שייויג א טא.ד סילא ראנ .דגאלרעדגוװ
 אזא זיא סאװ ,טאװכ־לגניצ־לגנױ רעבא ,ריא טימ דיז ןעײרפ ןוא יז ןעגעק
 ןבאה ײגש א טלאפ׳ס ןעװ זא ,ןסײװ רעדניק עשידױ ליפ יװ ,רעוטפיוא רעסיורג

 ... ? טאװכ־לגניצ־לגנײ ןעקנאדראפ וצ סע ײז

 ןגעװ עטייװ ןופ ןעװ רעבא
 ,ןגער טימ ןא רעטניװ רעד טמוק
 ,ןעז וצ טשינ זיא ײנש ןײק ןוא

 — ,ןעװעג טשינ טלאװ ײנש ןײק יװ

 ,ןגיוב ןופ לי.יפ לגניצ ךיז טזײװ
 ,ןגױלפעגםיורא טכאנ רעד ןופ

 ,טרעזזעג טשינ ןוא ןעזעג טשינ
 .דרעפ ןסי.יװ סצירפ ןפיוא

 רעכיז ,רעכיג דיז טגארט רע ןוא
 רעכיװ ןוא טניװ רעדליװ רעד יװ

 .קראמ ןכרוד לגניר ןטימ

 עםעװראב — ןראי־רעדניק עני_יז טסאג וצ ןעמוקעג שוריפב ןענעז ןבײל ינאמ
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 רעגנאמ קיציא

 ןבאה ײז .*ןעלעגײא עקיטכיל טימ רעבא ,ךעלזענ עטצארראפ טימ •עכעלײרפ ןוא
 וצ טײרג ליומ ןיא לרעגניפ א טימ םעדעי א סנסופוצ טצעזעגקעװא םיא דיז

 .ןעניוטש וצ ןוא ןרעה
 ,טסארפ רעד ןביוש יד ףיוא טלאמ ךעלעצנערק — ךעלעמילב

 .טזאלב קידגעיאװ יוזא טניװ רעד ןעמױק םעד ןיא ןוא
 !זיוה ןיא רעי״יפ ןכעלײרפ םי.יב רעטציא זדנוא זיא טוג
 ,סיוא טײג לפמעל ןקניליטש םעניא טפאנ רעד לקזיב

 ,טעפש״ :ןענעשטפעש ךעלזגורב טוט רעגײז רעד לקזיב
 — ״טעב ןעמעראװ ןוא ןכײװ ןיא ןגיל וצ ןיוש טייצ
 טניװ ןקיטכאנ ןום ןעמיוק ןיא ןעיאװ םי_יב ךיא לעװ

 .דגיק ןײמ ןלײצרעד ,ןעגניז ךעלהשעמ ,ךעלעדיל

 ,ױלױל־ײא ,ױל־ױלײל־ײא
 ;וצ ךעלעגײא יד דניק ןײמ דאמ

 ,ןאה רעטיוד רעד טײרק לאמ ײרד
 ןא םיכאלמ י_ירד ןעמוק

 (33 טײז)
 עילױל ,ױל־ױל ,יל־ייא
 עילוק רעמורק ריא ףיוא

 (42 טײז)
 ןגער ןוא טכאג ,ױל־ױל ,יל־ייא
 טניװ ןוא טכאנ ,ױל־ױל״יל־ייא
 (46 טײז)

 ,עלעגיי ןיימ עקנילױל
 טלעװ רעד ראג ןופ טניװ

 טלגנירעגמורא טאה
 טלעצעג ליטש רעזדנוא

 (51 טײז)
 ,סיוש ןי_ימ ןיא ףאלש ,ףאלש

 סױא ךיז טשעל רעי_יס רעזדנוא
 (59 טײז)
 — ףאלש ,עלעגניי ,ףאלש

 .ףאש ענייז טביירטראפ דעטסאפ רעד
 (66 טײז)

 ביוא .טנאה ןיא טנאה ןעײג װיטאמ־עלהשעמ רעד ןוא װיטאמ־ױל־ױל רעד
 השעמ יד ןוא דילגיװ םאד ןרעהעג ,תורומשא י_ירד ןיא טכאנ יד ןי_יא ןלײט רימ
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 ןעייםע

 יד וגױוראפ סעמאינ ןעװ ,טכאנ ברע ןשידלי םוצ ,הרומשא רעטשרע רעד וצ
 רעד .תױשעמ לקניװ א ויא ךיז ןלײצרעד רעדניק ערעטלע יד .רעדגיק ערענעלק
 ,טימעג ןשירעדגיק ןופ רעדיוש רעםיז .טנעװ יד ףיוא טנטאש ,טרעטיצ פמאלטפאנ
 ןוא עלאסנאק־עלאסגאמ טימ קיבײא זיב קיבײא ןופ רעביא ךיז טרזח סאװ

 .ױל־ױל־ײא
 ןופ ןכײצ ןרעטנוא טײטש יז .ןרעפיהרעביא רימ ןלעװ הרומשא עטײװצ יד

 .ךיז ראפ לטיפאק א זיא ןוא סארע
 ,העש־טכאנ רעטעפש רעד ,הרומשא רעטירד רעד וצ טרעהעג עדאלאב יד
 ךאלמ םעד טעז ןוא טרעביפ ,ןפאלש טשינ ןעק הלוח רעד ןעװ תוצח ךאנ טעה
 ־תיליל רעד טימ ךיז טלגנאר טעקסא רעד ןעװ ;ןטלאטשעג ײלרעלכ ןיא תװמה
 באר רעד ןעװ ;סעזאפ עשירעריפראפ טנזיוט ןיא םיא טצײר סאװ ,טלאטשעג
 טסױב ןפיוא קעװא ךיז טצעז ,רעמיצ ןיא ןי״ירא טילפ ,רעטצנעפ ןיא טפאלק
 עצראװש עני״יז טימ טימעג עכעלשטנעמ סאד טקלורמואאב ןוא ענעטא סאלאפ ןופ

 ...״ראמרעװענ״ ןקידגצכערק ןי״יז ןוא לגילפ
 טכאמ׳ס .ןעסרעדנא ןאיטסירק םנאה ןופ הגרדמ יד זיא טימעג־עלהשעמ סאד
 .ןזרעפ ןיא בײל יגאמ ןוא עזארפ ןיא טלײצרעד ןעסרעדנא סאװ סיוא טשינ

 .עיזעאפ סע זיא ןלאפ עדײב ןיא
 טײקידהשעמ ןײז ןופ רעביוצ ןוא דום רעצגאג רעד זא ,טסײװ בײל ינאמ
 דיל םענײש ןײז ןיא םעד ןגעװ טלײצרעד ןײלא רע .טימעג ןשרעדניק ןיא טגיל

 :״ןסיװ ןופ ךוב םעד ןיא״

 ,ןסיװ ןופ ךוב םעד ןיא ןכוז ךעלטנעה עגײלק
 ,רעטעלב יד ןופ ןסקאװ רעדנוװ רעביא רעדנוװ

 ,ןסילפ הנבל ןופ רעסאװ ןכללט עאלב
 .רעטעג עקידלגילם .סנקלאװ יד ףיוא ןעלזדניא

 ־נעמעלע רעטײשראפ א .טאג רעקידלגילפ ןימ אזא זיא טאװכ־לגניצ־לגנץי
 טרעטאלפ סאװ ,קאפ רעשידײ א .ײנש ןרעביא הלשממ יד טאה סאװ טסײג־ראט
 טשינ רע ראט םולח־טכאנ־רעטניװ־טימ ןשידײ א ןיא ;טכענ־רעטניװ יד ןיא םורא

 ...ןרעװ טכעלקריװראפ לאמ א טעװ םולח רעד ביוא .ןלעפ
 ןיא לקיצ־איבנה־והילא םענײש םעד ףיוא ןזיױונא טלאװעג ךאנ טלאװ ךיא
 .טיירג ןיוש זיא רעצעז רעד ,טעפש ןיוש זיא רעגײז רעד רעבא .דנאב ןטײװצ

 .לאמשרעדנא ןא ראפ ןזאל סע רימ ןלעװ
 םבײל ינאמ זיא ליפעג ןײמ טיול זא ,ןכי.ירטשרעטנוא ךיא ליװ לבה־ךס ןיא
 טגאמראפ השעמ רעשיטעאפ ןי_יז ןיא ךיוא רעבא .קיריל ןי_יז — ןיורק עשירעפעש

 .רצוא ןשיטעאפ רעזדגוא טרעכומאב סאװ ,סנגײא ןוא סנײש גונעג רע

 (1956 ראונאי 1 ,1955 רעבמעצעד 1 ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 ״גמלירפ רעזדגוא ןופ״
 (דנאלזייא ןכואר ןופ — ןטןתטראפ ןוא תונורכז עשירארעטיל)

 ,טנגױ רענעגײא רעד ןופ ןלײצרעד וצ ראנ טשינ טנײמ ״גנילירפ רעזדנוא ןופ״
 לטיפאק י.ינ א ןפאשי וצ ןטסאמראפ דיז טאה סאװ ,רוד א ןופ טנגױ רעד ןופ ראנ

 .עקירעמא ןיא רוטארעטיל עשידלי
 ,טנאסערעטניא ראג זיב ראנ טשינ ,ןעגנורענירעד םדנאלזינא ןענעז ראפרעד

 .״עגגױ יד״ ןופ רעבײרש־עיפארגאנאמ ןקידנעמוק ןראפ קיטכיװ דיוא ראנ
 ןופ ״טייז״ ןייז זיולב זיא טלײצרעד דנאלזײא סיאװ םאד זא דיז טײטשראפ
 ,רוד ןכעלרעדגװו םענעי ןופ תודע עקידעבעל גונעג ךאנ ןאראפ .עטכישעג רעד

 ,ןלאטעד עי״ינ ראג טשינ ןבעגוצ ןוא ןריגעראק ,דליב סאד ןצנאגרעד ןענאק סאװ
 זיולב טריר רעדא ,טשינ טלײצרעד דנאלזייא סאװ ןכאז :ןטקאפ עקיטכיװ ראג

 .שידאזיפע ןא
 ןסיוא זיולב ןיב ךיא״ :זא טראװראפ ןייז ןיא דיז טנראװאב ןײלא דנאלזי״יא
 ןטעאפ ענעי ןופ ןפאש ןוא ןבעל ןיא קילבנייא ןרעמיטניא ןא ןבעג וצ ןעװעג
 ןוא טנעאנ ןעװעג ךעלנעזרעפ רימ ןענעז םאװ ,רוד ןי״ימ ןופ סרעלײצרעד ןוא
 ערעײז ,ןעגנואוט ערעײז ,טי.יצ רעײז ,ײז ןגעװ קידנבײרש זא דיז טײטשראפ .רעי.יט
 ןבאה ,טסנוקטראװ רעד ןיא געװ רעײז ןוא ןבעל ןפיוא קוק רעײז ,ןטיײוטש
 ןעמוקעג ןענעז סאװ סרעלײצרעד ןוא ןטעאפ ערעדנא ןרעװ טנאמרעד דיוא טזומעג

 .״1915 ןוא 1905 ןשיװצ — טי_יצ ןײא ןיא זדנוא טימ
 ץאלפ ןשידאזיפע ןא ןעמענראפ טנײמ סאד ,״ןרעװ טנאמרעד דיוא טזומעג״
 .רוד א ןופ לכה־ךס ןײז זיא׳ס .טכער סדנאלזי.יא זיא סאד .תונורכז סדנאלזינא ןיא
 רעמ ןרעװ גנוטכיולאב רעדנא ןא ןיא ןאק םיא י_יב שידאזיפע זיא סאװ םאד רעבא
 ,ערעדנא ןופ ןעגנורעגירעד דאנ קיטכיװ ןענעז ראפרעד .לארטנעצ ןוא קיטכיװ
 ,עכאפע רעכעלרעדנװו רענעי ןופ ןטײרטש יד ןיא לײטנא ןעמונעג ןבאה םאװ
 רעד ןופ רעטנעצ ןיא טלעטשעגקעװא עקירעמא ןיא טראװ עשידײ סאד טאה סאװ

 .רוטארעטיל־טלעװ רעשידױ
 אנא ,בײל ינאמ ,יודנאל אשיז ןענעז תונורכז סדנאלזינא ןופ ןדלעה־טפיוה יד
 ןשיװצ ןאנביוא ןיא ,טעאפ רעקיטכיװ א ןײלא ,אפוג רבחמ רעד ןוא ,ןילאגראמ

 .״עגגױ״ יד
 רעמערקטשרוװ א זא ,קראי־ױנ ןיא גאט־וצ־טנינה לשמל ךעלגעמ םאד זיא יצ
 ־רעביא ,םארק יד ןכאמראפ ,טפעשעג ןופ דאק עמאס ןיא ,גאט ןלעה ןטימ ןיא לאז
 דאנ טימ ןצעזקעװא דיז ןוא ,ןטנעדוקגאק ענינז וצ ןטסנידראפ עכעלגעמ יד ןזאל
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 ןעײסע

 ןוא ,רוטארעטיל עשידלי טנײמ סאד ,״פאש״ ןדער ןשטנעמ עגנױ ערעדנא ײװצ
 ז לאנרושז ןשידלי םעללג א ןופ ןענלישרעד סאד ןרינאלפסיוא

 ,רעמערק רענשזאװ א .דנאלזײא ןבואר ןעװעג זיא רעמערקטשרװו רעד
 לינ א .רעטליפשראפ ןײק ןעװעג טשינ טראפ זיא גאט רעד רעבא .ריא טכארט
 ,רעײרטעג ןוא ,דלאג יװ רעתמא ןאטעג שטשילב א טאה טראװ שיטעאפ־שידלי

 .רעביל ,רעשימײה
 סרעביירש עשידלי װו ,טללצ רענעי ןופ רעזללה־עפאק יד טרעדליש דנאלזללא
 ־רעלעק סגיװעל ןוא ןאמדוג ןבילקעגםיוא ןבאה ,עגנױ יד ײז .טנגעגאב ךיז ןבאה
 ןוא ןטעאפ עללנ יד ײז ןוא ,סקיבלימ ןםעגעג ןבאר ערעדנא װו ,ןאראטםער
 ןטײװצ ןראפ רעגײא טנעײלעג ,רוטארעטיל ןגעװ טריטאבעד ןבאה ,סרעלײצרעד

 .ןילרא טכאנ רעד ןיא טעפש זיב רעדיל ערעײז
 ־ורב ןופ ךעלסעג ןוא ןסאג יד ;טללצ רענעי ןופ ײװדארב־טסיא טרעדליש רע
 .טראװ עשידלי סאד ןעגנולקעג טאה לארעביא ,סקנארב ןופ ןקראפ יד ;ןילק
 ־אבעד ןוא סרעריצאפש־טכאנללב־טעפש יד ןופ טירט יד ןעגנולקעג ןבאה לארעביא

 .סרעזײלרעד ־טראװ־שידלי יד .סרעריט
 יד ללס אטסוג טימ טרעדליש רע .שימאניד ,קידעבעל טלײצרעד דנאלזללא
 רע טלײצרעד עשיגארט יד .טללצ רעגעי ןופ ןטנעמאמ עשיגארט יד ללס ,עשימאק
 ־הלהב יד .עשראװ השמ ןופ דראמטסבלעז םעד ,לשמל .ליפעגטימ רעמ ךס א טימ
 םבײל יגאמ ןיא עמארד־ןעילימאפ יד ליפעגטימ א טימ טרעדליש רע .היװל עקיד
 ןללז זיב טימעג םטעאפ םעד ןיא ןטאש א טזאלעג טאה סאװ ,עמארד א .ןבעל

 .טיוט ןקיטײצירפ
 עטאבעד יד ליפשייב א יװ ןעגנערב ךיז טליװ ןדאזיפע עשיטסיראמוה יד ןופ
 יד ראפ םארגארפ א ןבללרשנא ןגעװ ןבײל ינאמ ןוא דגאלזללא ןבואר ןשיװצ
 ראפ ןבײל יד יװ טפמעקעג טאה ןעמ ,עסײה א ןעװעג זיא עטאבעד יד .״עגנזי״
 ־רעד לאמ א טימ .קיטראפ טעמב ןיוש זיא םארגארפ רעד .ץאז ןדעי ,טראװ ןדעי
 טלאזעג טאה ןוא ,ײז טימ ןעװעג זיא סאװ טעאפ רעגנויי רעד יװ בײל ינאמ טעז
 םנײא .קאמשעג טעפארכ .ראג טפאלש ,טכעפעג ןקיטסײג םעד ןופ תודע ןא ןללז
 ־רעמאב רעד טימ טסעפיגאמ ןקיטראפ טעמכ םעד בײל ינאמ טסללרעצ ײװצ ןוא
 זיא ,טײהנגעלעג אזא ללב טעפארכ ,טפנוקוצ עשירארעטיל רעזדנוא ,יז ביוא :גנוק

 .ןעמארגארפ ןײק ןצנאג ןיא טשינ ןעמ ףראד
 ןעקניװנא ראנ ןענעק םעיזנעצער זא טקרעמאב לאמ ןײא ןיוש באה ךיא
 ןעמ ףראד ךוב סאד .ךוב א ןופ טײקיטכיװ ןוא טײקטנאסערעטניא רעד ףיוא

 .ןענעײל ןײלא
 .ךיז ןשעלראפ םללב טלאה םאװ ,רוד א קידעבעל טרעװ ךוב םדנאלזייא ןיא
 ־עגפיוא זיא סאװ ,רוד רעשירעבײרש רעטםנעש רעד רשפא !רוד א ראפ סאװ ןוא

 .עקירעמא ןיא ןעמוק

227 



 רעגנאמ קיציא

 וצ ראג זיב קיטכיװ ןענעז סאװ ,ןטנעמאמ ןא ןפראװ תונורכז סדנאלזי.יא
 ןוא רעגײש רעזדנוא ןיא עכאפע ןא ,רוד ןשירארעטיל א ןופ עיפארגאיב רעד

 .רוטארעטיל רעשידױ רעשיגארט
 ינאמ ,יודנאל אשיז ,טגאזעג ןיוש יװ ,ןענעז ךוב םענופ ןרוגיפ עלארטנעצ יד
 טלאטשעג רעד ןיא טפאשגולק ןוא ץגאגעלע דס א ןאראפ .ןילאגראמ אנא ןוא ,בײל
 ינאמ ןגגױ םעד ןופ טלאטשעג רעד ןיא ןח ןוא קיגאמ ךס א ,יודנאל אשיז ןופ
 ־איב ערעגנעל יד .קיזומ :שטײט יד דאד זיא בײל ינאמ ןײלא ןעמאנ רעד .בײל
 .טנאסערעטניא ךעלטנײװעגרעסיוא זיא ןילאגראמ אנא ןגעװ עציקס עשיפארג

 לענאיצנעװנאק טפא סע טוט ןעמ יװ ,טשינ טעלגראפ ,טשינ טרענעשראפ דנאלזינא
 ,ןזירפאק טימ יורפ א ןופ טערטראפ םעד טנכײצ רע .ןשטנעמ ןטגעאנ א טימ
 ־קאראכ יװ טנעמארעפמעט ףיוא טנעצקא םעד רעמ טגײל רע .ןכורפשרעדיװ טימ
 לרעטאלפ א יװ טפא יז טרעטאלפ ,טריטנאלאט דיוה ןוא טנעגילעטניא ,ןײש .רעט
 ןוא הטרח טימ יורפ עקידגדילל ףיט יד ,יז טרעװ עטירבעגפא ןא .רעי_יפ םורא
 םאװ ,רעדיל עכעלרעדנװו עריא ןופ םעגייא ןיא טגאז ןיילא יז יוו ,יורפ א .ןרערט

 .ןרערט ןוא גנורעמעד ךרוד טײג
 וצ לסילש א שוריפב זיא ןילאגראמ אנא ןופ שטעקס רעשיפארגאיב רעד
 וצ ראטנעמאק א יװ דיז טנעײל םריא דיל סעדעי .דיל ריא וצ ןוא טימעג ריא

 .טרעקראפ ןוא ,עיפארגאיב ריא
 רעזדנוא ןיא סעיפארגאיב ןופ לגנאמ םעד טרעיודאב ןא דימת ןופ באה דיא
 ־אטיוא וצ .עיפארגאיב־םכילע־םולש ןײק וליפא טשינ ךאד ןבאה רימ .רוטארעטיל
 טקאה ״דיראי םענופ״ םמכילע־םולש .טשינ לזמ ןײק דיוא רימ ןבאה סעיפארגאיב
 .םכילע־םולש ןרעװ וצ ןא טביוה שטיװאניבאר ןידאפסאג װו טראד טקנופ פא דיז
 םי_יב רעביא ךיז טסי_יר ״רעמ אטשינ זיא סאװ טלעװ א ןופ״ סרעגניז .י ,י וליפא
 -זי_יא יװ ״תונורכז עשירארעטיל״ טגײלעגנא זדנוא ןענעז ראפרעד .ביוהנא עמאס

 .ײז טנכײצראפ טאפ בקעי יװ ,״סרעבי_ירש עשידלי טימ ןםעומש״ ;ײז טבללרש דנאל
 בײל השמ ,װאטאנגיא דוד ןגעװ ןעלטיפאק ערעצריק ךוב םדנאלזילא ןיא ןאראפ
 .םעמעט ענעדישראפ ףיוא ןעייסע עקיטכערפ ייר עצנאג א .דלאג ןאמרעה ,ןרעפלאה
 םהרבא טימ געט קיצכעז״ סדנאלזללא ףיוא ןלעטשפא זיולב דאנ ךיז ליװ דיא
 ןעגגונעכײצראפ יד ןיא ךיוא •טיוט םגיסעיל ראפ ראי א ןעוועג זיא סאד .״ןיסעיל
 .טעאפ ןרעטלע םעד ןופ טערטראפ ןטנאסערעטניא ןא ןבעג וצ ןדנאלזללא טגנילעג
 .עלחר רעטכאט עקנארק ןי_יז ,רענזיוט עלײב ןירעגעװש ןללז טראד טנגעגאב ריא
 טימ .טעאפ ןסיורג ןטלא םעד ןופ טלאטשעג יד דנאלזללא טרעדליש טעטעיפ טימ
 .דניזעגזיוה סניסעיל ןיא עמארד רעליטש רעד ףױא ןא רע טקניװ ליפעגטימ
 סאװ רעזעל רעד .טיוט סניםעיל דאג ףכית עקאט טרידאלפסקע סאװ ,עמארד א
 ןיא סאװ ןעמעשראפ רשפא דיז טעװ ״געט קיצכעז״ סדנאלזללא ןענעײלרעביא טעװ
 .קרעװ עשיטעאפ סניסעיל ןופ עבאגסיוא עקידנעב־ילרד יד טשינ דיז טניפעג םײה ןליז
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 ןעײסע

 ךס א ןעמונעג ןבאה עפארײא ןיא רימ .ןכאמ דיא ליװ ףרװוראפ ןשיטירק ןײא
 טכארטעג טשינ ןבאה רימ .םיא טמענ דנאלזי״יא יװ ״עגגױ״ ףירגאב םעד רעטײרב
 זדנוא ראפ .טני״יה ךאנ סע טמענאב דנאלזייא יװ ,עלוש א ןופ ןיז ןיא רשפא
 װאטאנגיא ,בײל ינאמ י_יס ,קיװײל ײס ,בײל השמ י_יס ןעװעג ״עגנױ״ יד ןענעז
 ,טעטיוױסנעס רעטײנאב א ןופ ןיז ןיא ״עגנױ״ .קינלאר ןוא רידאנ השמ ,יאבאר ןוא
 .סאטאפ ןטרעטיילעג א ןוא טײקליטש ערעליטש א ;ליפעגכארפש ןטרעטיגלעג א
 ףיוא טפאה ןײק טאהעג טשינ ״עלוש״ םוש ןײק טאה ןיז סדנאלזי״יא ןיא
 ןא ןעװעג זיא ״עלוש״ יד .טלעװ רעד ןופ רוטארעטיל םוש ןײק ןיא ,גנאל
 טײקשיטאמגאד ןוא טײקשירעפעש .עמגאד ןײק טשינ רעבא ,טקנופסנאגסיוא

 .רתוס װו ץעגרע דיז ןענעז
 סדנאלזינא ןרידנעמאקער ךיא ליװ גנוקרעמאב רעשיטירק רעקיזאד רעד טימ
 לאמ א ךאנ ןריסערעטניאראפ םיא ןלעװ ײז .רעזעל ןשידױ ןרעםעב םוצ תונורכז

 .רוטארעטיל רעשידײ רעד ןופ קרעװ יד ןענעײל וצ

 (1955 לירפא רעטז ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 דנאלזייא ןבואר

 טליפשעג טאה סאװ יורפ רעד — ןילאגראמ אנא ןופ טיוט ןכאג ראי י_ירד
 ןופ טיוט ןכאנ ראי ײװצ עפאנק — ןבעל סדנאלזי_יא ןיא עלאר עסיורג אזא
 דנאל ןיא קעװא ךיוא דנאלזי_יא ןבואר זיא ,רבח ןטסמיטניא ןי_יז ,ןבײל ינאמ

 .סנטאש יד ןופ
 ,רעכײר לאמ א סאװ זדנוא י_יב טרעװ עיגאלאטנא־םירבק עשירארעטיל יד
 יד ,זדנוא ראפ .רעטזאלראװראפ ןוא רעמערא — סרעזדגוא ןבעל־רוטלוק סאד
 יד ,דײרפ ענעשאלעגסיוא יד ,רעיורט רעליטש רעד זיולב טבי_ילב ,עטלײצעג

 :גנזנאמרעד עקידגענײװ
 .ןעװעג זיא לאמ א

 טימ קעװא זיא ״עגנױ״ עפורג רעמיטניא רעד ןופ רענאקיהאמ רעטצעל רעד
 ןגיװשראפ ךעלטנירג יוזא טאה סאװ ,״קיטירק״ רעד ףיוא סורדראפ ןליטש א
 .םעד ףיוא ךיז רע טגאלקאב רימ וצ וױרב ןטצעל ןי_יז ןיא .״תונורכז״ ךוב ןי_יז
 ךוב עקיזאד סאד טאה סאװ ,טפירשטינצ עקיצנײא יד ןעװעג זיא ״רעקעװ רעד״

 .טריזנעצער
 טצאשעגפא סע טאה יקצאש בקעי ר״ד .תמא םי_יב ןטלאה ךיז רימאל ןזא

 .ןיטעלזב ןשידלי־שילגנע ןא ןיא
 רעמיטניא רעד ןופ ״רענאקיהאמ רעטצעל רעד״ ןדנאלזינא ןפורעגנא באה ךיא
 ינאמ ,װאטאנגיא דוד ,יודנאל אשיז ןופ ןענאטשאב זיא עפורג יד .״עגנױ״ עפורג

 .דנאלזינא ןבזאר ןוא יקםנאזאק דוד ,ןאליד השמ םהרבא ,בײל
 עטלײצעג .ןבילבראפ קיצניװ ראג ןיוש זיא עפורג רערעטײרב רעד ןופ וליפא
 ףיוא זדגוא טימ ןראי עגנאל ןבי_ילב ךאנ ןלאז ײז זא ,הליפת ןעוט רימ .זיולב

 .טלעװ רעקירעיורט ןוא רענײש םטאג
 ־עטיל רעזדגוא ןיא טלמוטעג םאװ קיצניװ ןעמ טאה דנאלזינא ןבואר םורא

 ןעװ ןטלעז .שטנעמ רענעדײשאב ,רעליטש א ןעװעג זיא רע .לטלעװ שיראר
 ןא ראפ ןרעטםי_יגאב ךיז ןוא ,ןענעקרעגא וצ טײרג ןעװעג דימת ,ךיז ןגעװ טדערעג
 ענײש סאד ןסינעג ןענעק ןופ טגאלאט םעד טאהעג טאה רע .טעאפ ןרעדנא
 .ןבעל סאד יװ עיזאפ טאהעג ביל טאה רע .רוטארעטיל רעזדנוא ןופ עטכע ןוא
 עקיזאד סאד .טני_יפ טאה רע סאװ ראפ ןוא ,ביל טאה רע סאװ ראפ ןענאטשראפ
 יד ןופ ראפ א ןבירשעגגא טאה רע .ײסע םוצ טריפרעד םיא טאה ןײטשראפ עפיט

 .שידלי ןיא ןעײסע עטסנעש
 ,טליפרעד ףכית טאה ןעמ .ךעלנעזרעפ ןענעק טפראדעג ןעמ טאה ןדגאלזי_יא
 .רוטלוק עשיטעאפ עסיורג א טגאמראפ סאװ ,שטגעמ א טימ ןאט וצ טאה ןעמ זא
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 ןעײסע

 ןיא ןייז ןיימ ןופ ןטנעמאמ עטסנעש יד וצ רעהעג םיא טימ ןעגנערבראפ ןײמ
 דימת רעבא ,םיא טימ ןי.יז םיכסמ טזומעג דימת טשיג טאה ןעמ .עקירעמא
 ,רעטגײצרעביא ןא ,רעטגערעגנא ןא ,סעומש אזא ךאנ ןעגנאגעגקעװא ןעמ זיא

 .ןבעל ןיא עטסנביוהרעד ןוא עטסנעשי עמאס סאד זיא דיל םאד זא
 ןיא ןעמעגני״ירא ןעמ ןאק ןעײסע ןוא רעדיל עני״יז .ןבירשעג קיצניװ טאה רע
 רעד קיטכיװ טשינ לאמ ןײק זיא ףוס לכ ףום רעבא .דנאב םענעדײשאב ןײא

 .טעטילאװק יד ראג ,םוטנאװק
 רעיוא ןיא ןאטעג עשטפעש א רעצעמע רימ טאה ,ןדנאלזי״יא ןגעװ קידנבי״ירש
 טצילבעגפיוא עגר א ףיוא ןבאה ןױמד ןיימ ןיא .״די״יז ןוא טעמאס״ :רעטרעװ ײװצ
 •ןדדי עשיצילאג־ברעמ יד ןופ סעשעקעב ענעדילז ןוא ןשױלעפאק ענעטעמאס יד

 טעמאס סאד .דלי רעכעלטלעװ א ןעװעג זיא דנאלזייא .טשיג ךיז טקערשרעד
 .ןזעװ ןצנאג ןייז ןיא ןגעלעג זיא ,עשיטארקאטסירא ןוא עלעדײא סאד ,סנדייז ןוא
 ןיא ןגארטעגניירא טאה ,״רעװאנאכעשט״ םענופ לקיגײא סאד ,יודנאל אשיז
 סאװ ,״לקינײא״ ןטעװעלאבעצ א ןופ ןזירפאק יד ןוא ןח םעד קיריל רעשידלי רעד
 טעװ ןעמ ,טרעקראפ ראנ ,ןי״יז לחומ ץלא םיא ןעמ טעװ ראנ טשינ זא ,טםײװ

 .לקעב ןיא פינק א ןבעג ראפרעד ךאנ
 ־רקפה רעד ,טײקמערא רעטספיט רעד ןופ ןעמוקעג זיא סאװ ,בײל ינאמ
 רעשיטעאפ וצ טפאשקנעב יד דיל ןשידלי ןיא ןגארטעגניירא-טאה ,הביבה רעטסקיד
 ןטםטראצ ןופ ,טראװ ןטסלדײא ןופ רעטסיימ רעד ןראװעג זיא רע .טײקטרעטײלעג

 .םנאױנ ןטסניד ןוא םטיר
 ־גינעק ןיא ענשטעטאטס ןוא ךעלעמאפ ,טריצאפשניירא טאה דנאלתיא ןבואר
 השעמ ,ןטניה ףיוא טגײלראפ טנעה יד טימ טשינ ביוא .דיל ןשידלי ןופ ךי.יר
 טכאמעג טאה רע .טנאה רעד ןיא עלעקעטש־ריצאפש ןי.יפ א טימ זיא ,סאבעלאב

 ןעגנאגעגפא .טורעגפא ךיז ,טירט עכעלטע ךאנ .טלעטשעגפא ךיז ,טירט עכעלטע
 .ןצנאג ןיא טלעטשעגפא ךיז ןוא ,געװ לקיטש א

 ןבאה םיא .טניולעג ךיז טאה ריצאפש רעשיטעאפ רעצרוק רעקיזאד רעד
 טא .עמעאפ ערעסערג ןײא ןוא ,רעדיל ענײש ײר עצנאג א ןעקנאדדאפ וצ רימ
 ףיט עכעלטע ןעקגאדראפ וצ רימ ןבאה ריצאפש ןטכאדאב ןוא ןטכאזאב ןקיזאד םעד
 .טרפב עיזעאפ ןוא ללכב רוטארעטיל ןגעװ ןעמזיראפא ןוא ןעײםע עטכארטעגכרוד
 ןיא ןאמערא ןשידלי ןטםכעה םענופ ןוז רעד ,ןליופ ןופ לקינײא עשיבר סאד
 טײקשיטאבעלאב רעשידלי רעמורפ רעד ןופ םעדײא רענעדייז רעד ןוא ,ענלארקוא
 ןשירעלטסניק םענײר םענופ ןדלארעה יד ןראװעג םע ןענעז ײז ,עיצילאג־ברעמ ןיא

 .רוטארעטיל רעזדנוא ןיא דיל
 .רעלשימאדאר־סיורג רעד ןוא ,רענישזעיג רעד ,רעקצאלפ רעד

¥ 
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 רעגגאמ קיציא

 טאהעג טאה רע זא ,תובורכז עני.יז ןיא ץעגרע טלײצרעד דגאלזײא ןבואר
 עראד ,ענײלק עקיזאד יד העגײב ןוא טױה ,ענעדיי עראד א ,ענײלק א ,עבאב א
 ןיא דוס א טלײצרעד ןצעמע יז טאה .קאלג א יװ לוק א טאהעג טאה עבאב
 ןעװעג זיא ,טרעקראפ ,עמאמי יד .סאג עצגאג יד ןופרעד טסוװעג טאה ,רעיוא
 ןאטעג ,ליטש טדערעג טאה יז .םירט עריא טרעהעג טאה ןעמ םיוק ,עליטש א
 רע .טײקליטש סעמאמ רעד וצ ןגיוצעג סע טאה ןדנאלתיא .ליטש טעברא ריא
 טאה רע שטאכ ןוא .טײקליטש ריא ןופ ןטאש ןיא רערעכיז טליפעג ךיז טאה
 טשינ לאמ ןײק טאה סאװ לוק ריא טאהעג טנייפ רע טאה .טאהעג ביל עבאב יד
 ןסיוטשעגפא טאה םיא .למרומ א ,עשטפעש א ,רעטסילפ א וצ ןרעדינפארא טנעקעג

 .דוס א ןעיורטראפ טנעקעג טשינ טאה סאװ ,לוק םאד
 ךיז ןיא דנאלזײא טאה ,״קאלג א יװ לוק״ םוצ ליפעגרעדיװ עקיזאד סאד
 ־שילב םאד ,עשיטעטאפ םאד ןםיוטשעגפא טאה םיא .ןבעל עצנאג םאד ןגארטעג
 ,עכײװ םאד ,עליטש סאד טאהעג ביל־ טאה רע .ןאט רעקראטש רעד ,עקידגשט

 ןיא עשיגעלע ־טראצ סאד רע טרעראפ ןרעפלאה בײל השמ ןיא .עשידאלעמ סאד
 םאד פא טפראװ ןוא ״גראב ןרעטניה ןײגרעטנורא טעװ ןוז יד״ יװ רעדיל עכלעזא
 זיא רע .טעאפ ןסיורג ןקיזאד מעד ןופ עקסעטארג ןוא עשיטאמארד ,עשיראטנוב

 רעטאװעצעגײש רעד ,ןבײל ינאמ ןופ טײקשידאלעמ רעניד רעד ראפ טרעטםי״יגאב
 רעכלעװ וצ ,עמאמ רעד ןופ טײקליטש יד .ןיודנאל אשיז ןום טײקידװעליפש
 באטשסאמ רעשיטעטםע ן?ז טרעװ ,ןראי־רעדניק עני״יז ןיא טעילוטעג ךיז טאה רע

 .דיל ןדמערפ ןוא םענעגײא םוצ
 .רעיורט ןוא לכײמש .ןײש זיא ור .ןײש זיא טײקליטש .ור ןוא טײקליטש
 טשינ טלמוט יז ,ןײש זיא טײקטלא .ןרינאמראה ײז רעבא ,טשינ ךיז ןעמארג ײז
 יז ןעװ ןײש זיא עביל יד .טשינ טעפרש ,טשינ טרעקאלפ יז ,טנגױ יד יװ יוזא
 ךאנ ךאנ ןזאל סאװ טירט״ טימ טײג יז ןעװ .רעיוא ןיא דוס א ליטש טעשטפעש

 .״ןעגנאזעג ןופ סאכע יװ ,רעיורט ךיז

 ןגױא טנזיוט ןוא פעק טרעדנוה רעביא
 רעיורט רעזדנוא טלכײמש

 .רעיוט ןםאלשראפ א ףיוא לארטשנוז רעטצעל א יװ

 טאה פאק רעד .טימעג קיטכיל א ןוא פאק ןראלק א טגאמראפ טאה דנאלזייא
 .טנאעג לקבוט טאה טימעג סאד סאװ םאד טםװועג דימת

 ,ןבעל ןרעװש רעזדנוא ןיא קירעביא ןעד טבי״ילב סאװ
 דײר ענײש טימ ןפושיכראפ ךיז יװ

 ,דײרפ רעטכארטעגסיוא ןוא
 ןרעװ ןעקנוזראפ זײװנטייצ ןוא
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 ןעײםע

 ,ןרעװש א קגאדעג א ןיא
 ,ןגױא עקידנעשטשאל׳ ןיא ראג יצ

 ןגיובגגער רעד יװ ןריפ סאװ
 .למיה םוצ דרע רעד ןופ

 סאד .רעדיל־עביל ענײש סדנאלזינא ןופ סגײא זיא טאטיצ רעטצעל רעד
 טמעטא׳ס טפאשגולק עקירעיורט ,עגײש ליפ יװ .טנעמגארפ ןײק טשינ ,דיל עצגאג

 .תורוש ראפ יד ןופ
 ־שינאמראה ,עליטש םאד טכוזעג טאה סאװ ,דנאלזי״יא זא ,ךיז טײטשראפ

 ןופ טײקצנאג עשינאמראה עליטש יד ןדײמסיוא טנעקעג טשינ טאה ,עטקעפרעפ
 זיא טא .״םנבעלליטש״ עכעלטע רעטרעװ טימ ןלאמעג טאה רע .״ןבעלליטש״ א

 :י_ירד עלא ןופ עטםנעש םאד

 .שיט ןטסארפ ןפיוא גיגאה ןוא זעקי ןוא טיורב
 ,ײט רעד ךיז וצ טפור קידלאג

 .ײװצ רעזעלג עניד ןיא
 ,שירפ ןוא ליק ,ךעלנירג ןוא

 ,יוט א טימ ןגיוצאב ,גורקרעםאװ רעד טקניװ
 .יורפ א ןופ לכיטנשאט םאד טנאק א ףיוא

 טנאה עגולק ,עביילק א ײברעד ןוא
 ,דנאברעדיל ןלאמש א ףיויא

 .דייז ןטרילאק־ןײװ ןיא

 דנאלזייא .דליב רעסערג א ןזפ טנעמגארפ א זיולב זיא דליב עצנאג סאד
 טנאה יד ראנ .טשער םעד טריראנגיא ןוא טינשסיוא ןטימ ראנ טנגונאב ךיז טאה
 ךיז טגעװאב ,טור םאװ יורפ רעד ןופ טנאה יד ,דנאברעדיל ןפיוא יורפ רעד ןופ

 .שיט ןפיוא ןכאז יד טימ טרינאמראה ,טשינ
 ,ןזי״יװאב שיט ןפיוא רעזעלג ײװצ יד .דליב סאד ןצנאגרעד ןוװרפ רימאל
 רעדא ,ןאמ רעד .יורפ א ןוא ןאמ א ןעמעננא רימאל .ײװצ ןציז שיט םי״יב זא
 טגעװאב ,טדער רע .טנעמוגרא ןא ןופ ןטימ ןיא טלאה ,ןײז טשינ לאז׳ס רעװ
 א טא ,המבםה טא םיוא טקירד טכיזעג ריא .טכראה יורפ יד .טנעה יד טימ
 ־געװאב ראפרעד .דנאטשוצ ןלענאיצאמע ןא ןיא ןענעז ןרזגיפ עדײב .ךורפשרעדיװ
 ןלאמש םעד ףיוא ךעלגעװאבמוא טגיל יורפ רעד ןופ טנאה ןײא זיולב .ךעל
 ןדנאטשנגעק עכעלגעװאב־טשינ יד וצ טנאה יד טרעהעג ראפרעד .דנאברעדיל

 .״ןבעלליטש״ סאד ןענעז ײז .שיט ןפיוא
 טנעקעג ןעמ טלאװ ,טלײצרעד יז באה ךיא יװ ,עיציזאפמאק עצנאג יד
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 רעגנאמ קיציא

 ןפוא םושב רעבא .״טנעמוגרא״ /׳עילידיא״ :ןעמעג ענעדײשראפ טימ ןפורנא
 .״ןבעלליטש״ טשינ

 ,גיוא שירעלאמ א טאה דנאלזײא זא ,ןעמ טעז ״ןבעלליטש״ דיל םעד ןופ
 וליפא .קירעביא טשינראג .קיטױנ זיא לאטעד רעדעי .עיציזאפמאק ראפ שוח א
 ,לכיטנשאט סאד ןזאלרעביא זיולב ןוא ,טנאהנעיורפ יד ןקעמסיוא לאז ןעמ ןעװ
 ,ײט רעזעלג ײװצ יד ,גורקרעסאװ םעד ,די.יז ןטרילאק־ןי.יװ ןופ דנאברעדיל םעד
 .טײקצנאג רעשינאמראה ןי_יז ןיא שיסאלק טעמכ .טקעפרעפ ןבעלליטש סאד זיא
 ־ואאקאאל םגניסעל זיא ? בראפ עקידנלעפ יד ןקיטיגראפ טראװ סאד ןאק
 טראװ ? קיטליג ץלא דאנ י_ירעלאמ ןוא עיזעאפ ןופ ןצענערג יד ןגעװ עיראעט
 א ןרעװ רעטרעװ ןופ עיצאניבמאק א ןאק אלימב .שיטנעדיא ןענעז גנאלק ןוא
 .דליב סאד ןרירעגוס זיולב רעבא ןאק טראװ סאד .עיציזאפמאק עשילאקיזומ
 א .ןעז וצ םע ,רערעה רעדא ,רענעײל םענופ עיזאטנאפ רעד ראפ טבי_ילב׳ס
 ןצנאג ןיא טלאפ רע ןוא ,רענעײל רעטכעלש א זיא עיזאטנאפ ןא רענעײל

 •ליפש ןופ סיורא
 דיז טםעמראפ ראנ ,סנבעלליטש ראנ טשינ דנאלזי_יא ןבואר עקאט טלאמ

 :טערטראפ־יאטסלאט ןי_יז זיא טא .ןטערטראפ ןלאמ וצ וליפא

 ,םינפ ןטײרב א ,טנעה עטײרב טימ שטנעמ א
 ,םינוױ עלא י_יב יװ רעטײרב א זאנ א טימ ןוא

 ,רעיופ א ױו קראטש ןוא זײב ןוא ,הװאת טימ לופ ןוא
 .דלעפ לקיטש ןי_יז וצ ןדנובעגוצ רעיופ א יװ ןוא

 טלעװ עצנאג יד ןעעז סני_יז ץראה סאד ןוא רעבא ןגיוא יד
 .ןטכארט ןוא ןעוט ןשטנעמ סאװ ץלא ןוא

 ןטכאנראם עליטש ןיא ןוא
 רעיוא ןי_יז טמענראפ

 .טבעל םאװ ץלא ןופ גנאזעג םאד ןוא רעיורט םעד

 יװ שירעלאמ ןײר יוזא טשינ טערטראפ־״יאטסלאט״ ןי_יז ןיא זיא דנאלזי_יא
 םענופ םיטש יד ןעמ טרעה דיל םענופ לײט ןםיורג א ןיא .״ןבעלליטש״ ןי_יז ןיא

 .טסײיסע םעד — רעלפוס
 .אדערק סדנאלזי_יא ןראװעג זיא םישוח יד ןגעװ עיראעט סעסעלעטאטסירא
 .ןפיצנירפ עשילעטאטסירא יד טדנעװעגנא רע טאה שיטעראעט ײס ,שירעפאש י_ים
 •דאװ וי-יז םישוח יד ןפראד דיל סאד ןפאש ןופ םעצארפ ןיא ראנ טשינ
 ,ענעפאשעג סאד ןעמענאב ןעמ ןאק םישוח עכאװ טימ ראנ .ןענעײל םי_יב וליפא

 .דיל םענופ טײקגײש יד ןוא םעט םעד ןריפש
 :טסײה דיל סאד .דיל ןײש רעײז א ןינע םעד טא ןגעװ טאה דנאלזי_יא ןבואר

 :״דיל א טנעײל יודנאל אשיז״
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 ןעײסע

 ,ןדנאלב םעד פאק םעד גיװ א
 ,קירוצ פאק םעד גיװ א

 סעיװ ערעװש רעטניה ןוא
 .קילב רעד ךיז טלפענראפ

 ןקירעהעג םעד ןיא ןלאפוצני״ירא גגוטײרגוצ יד זיא פאק ןטימ גיװ רעד
 טימ ךיז ןטפעהאב ןופ דראקא רעכעלניז רעד — ןגיוא עטלפענראם יד .םטיר

 .טײקנײש רעד

 ןעלמרומ ךעלניז ןפיל יד
 ״יוזא טכייל זקוצ ןוא

 לגנלי א טבילראפ טדער׳ס יװ
 .יורפ א וצ רעטיצ טימ

 ןסילשראפ דיז רעגניפ ײװצ
 .גניר רעקידכעלײק א

 ,ןטפול ןיא גניר םעד ײרד א

 .גניז א ןזא עשטפעש א

 זיא דיל םענופ רענעײל רעד .ראלק זיא סעפארטס ײװצ יד ןופ ןיז רעד
 ןיא רעגניפ יד טימ ײרד רעד ,רעטיצ ןכעלניז םעד ,זאטסקע ןליטש ןיא ןי.ירא

 .גניז א ןוא ,עשטפעש א טרעװ למרומ םעד ןופ ןוא ,טפול רעד

 רענײצ הרוש א טסײב טא
 ;ןי_ירא פיל א ןיא ךיז

 רעטרעװ יד טכוזראפ גנוצ יד
 .ןייװ יװ םיוא ײז טוװרפ ןוא

 ,ןװרענ עלא טימ .דיל א ןםינעג וצ יוזא יװ לאעדיא סדנאלזייא זיא סאד

 עליטש יד טנאמרעד סאװ רעדיוש ןםיז םעד טימ .ןבעל ןוא בינל ןצנאג ןטימ
 .טקא ןטסמיטניא םעד ןופ הסיסג עסיז

 ןדעי וצ עיסרעװא ןי״יז טימ .רעדילפאש עני.יז ןענעז טנאסערעטניא ראג זיב
 רעבא .״עשידלעפנעזאר״ סאד ןדײמםיוא רע טװורפ ,סאטאפ ןדעי וצ ,ןאט ןכיוה
 רעד ןופ טקא םעד ,ןענישאמ יד ןופ שיור םעד סיוא טדי״ימ רע .טושפ ? יוזא יװ
 ךיז טסי_יר דלעפנעזאר סיראמ װו טראד .ןישאמ רעד טימ לגנארעג םעד ,טעברא
 יד ןופ ןפאלק ןוא ןשיור סאד ןעי_ירשוצרעבירא ידכ רענעט עטסכעה יד ףיוא
 טעברא יד — טקאטפיוה םעד .אטשינ עזומ סדנאלזי_יא זיא טראד ,ןעגישאמ
 עגר יד ,העש־גאטימ יד טרעדליש דיל עטײװצ סאד .סיוא רע טדײמ — אפוג

 .ןגי_יװש ןענישאמ יד ןעװ טײקליטש עשילידיא
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 רעגגאמ קיציא

 ־טאב סאוו ,לארענעג א יװ ,העש־גאטימ רעד ןיא טײטש דלעפנעזאר סיראמ
 :דלעפטכאלש א טכאר

 עדגוטש־טייצגאטימ רעד ןיא פאש יד רימ טנײשרעד׳סי
 ,טורעג טרעװ טראד ןעװ דלעפטכאלש עקיטולב א

 ,םיגורה ןגילי ךיא עז םורא ןוא םורא

 ...טולב ענעםאגראפ םאד דרע׳רד ןופ טמעראיל סע

 ,ןראצ ןרעטיב טימ ץאלפפמאק םעד ףיוא קוק דיא
 — ;ןי.יפ רעשילעה טימ ,המקנ טימ ,קערש טימ

 םענופ .ןטײװצ ןיא ןאט ןשיטעטאפ ןײא ןופ ןינרא טלאפ דלעפנעזאר סיראמ
 .דנאלזײא יוזא טשינ רעבא .ןראצ ןופ — םאטאפ ןיא ,טעברא ןופ סאטאפ

 טראפ רעבא ,ור עגר א .עילידיא ןא טעמפ זיא פאש ןיא .דעש־גאטימ םדגאלזײא
 .טײקליטש טראפ רעבא ,טײקליטש עגר א .ור

 ןיב א ױו זױלב .ליטש זיא םורא .טי״יצגאטימ זיא׳ם
 .ןישאמ עקיצנײא ןא װו לקניװ ןיא טעמושז טראד
 ,ײא ןא ןופ ץכעלאש יד טקאנק ןוא טסע לדײמ א

 ,ײט ןפוז ךעלטימעג ײװצ רעדא רענײא ןוא

 — טיורב טימי עלעביצ ץעמע טעקמארכ ןבעגרעד

 טיור ףױא טבראפעגפא ךעלדײמ עסאלב ןוא
 .סיוא רעטצנעפ ענעפא יד י_יב ךיז ןלעטשעצ

 .סיורא װו ץעגרע ענדעשז ןקוק ןוא

 טנעה יד טימ ןדײר ןוא קידנכינק ןכאל ערעדנא ןוא
 .טנעװ יד ףיוא סנכײצ טימ ןוא ןגיוא יד טימ ןדײר ןוא

 עקיזאד יד .״טײקטלא״ ןגעװ רעדיל סדנאלזינא ןענעז טײקנײש רעדנוזאב א ןופ
 טאה ןראי ערעטלע יד ןיא .ןראי עגנױ עני״יז ןיא ןבירשעג רע טאה רעדיל
 םיא ןוא םירישה ריש ןיא טאגשריה ןטלארוא םעד טקעדטנא ראג דנאלזינא

 •ןטענאס עטנאסערעטניא לאצ א ןיא ןעגנאפ טוװרפעג
 טשינ זיא ,ןראי עגנױ יד ןיא אקװד ,טײקטלא ןגעװ רעדיל ןבי_ירש םאד
 סאטאפ םעד ןטימעגסיוא טאה רע יװ טקנופ .ןדנאלזי_יא ײב טייקילעפוצ ןײק
 ־עביל עני_יז ןיא ןאט ןשיטעטאפ םעד ,״רעדילפאש״ עני_יז ןיא ןענישאמ יד ןופ
 סאװ ,טפאשנדי_יל רעד ןופ סאטאפ םעד ןטימעגםיוא רע טאה יויזא טקנופ ,רעדיל
 ןעזעג רע טאה טײקטלא ןיא .טנגױ רעדעי ראפ ךעלדנעטשראפטסבלעז ױזא זיא
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 ןעײםע

 ןטימ יוזא טריזינאמראה סאװ רעיורט םעניד םעד ,עטריגגיזער עליטש םאד
 רעדיל עקיזאד יד ןופ סגײא שטאכ ןריטיצ וצ יאדפ זיא׳ס .טנװא ןקידנסיורד
 ,טײקנײש רעדימ רעד ןופ גנונא ןא ןבאה שטאכ לאז רענעײל רעד ידכ ןצנאג ןיא

 .קיריל סדנאלזי״יא ןופ טמעטא םאװ

 .טלא עדײב ןענעז רימ

 ,ןגיוא עכײװ עטאמ טימ ,טײל עטלא ײװצ
 ןגיוצראפ טכײל ראנ ,ןײש זיא גאט רעד ,רימ ןציז רעטצנעפ םײב

 .סנקלאװ עסיױו ,עניד טימ למיה רעד זיא

 .טלאק טרעװ׳ס ,רעקשטיטלא ,יעה :טגאז יז

 — טאלאכ ןעמעראװ םעד ןא ךיז וט ןוא רעטצנעפ םאד וצ ךאמ

 טאלב א זעל ,עקלױל יד רימ קלור רעכײר ןוא ץיז ךיא
 .ןעיורפ יד ךאד ןבי״ילב שיראנ קיבײא יװ :טכארט ןוא

 ־כרוד זיא׳ס יװ ,ראלק ןוא קיטכיזכרוד ןענעז דליב םאד י_יס ,םטיר רעד ייס
 ,עקשטיטלא ײװצ יד טניפשעגני_יא טאה סאװ ,טנװא רעדלימ רעד ראלק ןוא קיטכיז

 .סנבעל ערעײז ןופ עילידיא־טעפש רעד ןיא

 ־ײטש עקידנקרעמאב וצ םיוק א ריא טליפ עפארטס רעקידרעטי״יװ רעד ןיא
 .רעטשרע רעד ןיא יװ רעבלעז רעד זיא םטיר רעד .םזילאבמיס םעניד א וצ גנורעג

 טנװא רעד זא ,גנוטי״ידנא עטקרעמאב םיוק א .למרומ א יװ ,קידנסילפ ,דימ ,טכי_יל
 .ןסיורדניא םעד רעביא ראג טשינ הטילש א טאה

 טגנילק רעגײז רעד
 ןי_יא ךיז טקוק ןוא םוא ךיז טײרד יז ,יז ןוא

 ,ױ.יז ןעק׳ס טעפש יװ ,טאלברעפיצ םעד ןיא ןקילב עגנאל טימ

 .ןעהעש יד טלײצ רעגײז רעד לעה ןוא ראלק שטאכ

 .גאט רעד טפיול׳ס יװ .יוזא טעפש ןיוש —
 ,םיוש ןיא טנעה יד דימ ןלאפ׳ס ןוא ,ןעלסקא עלאמש יד יצ א

 סיורא פאק םעד גײב ךיא ,טלאק םעצולפ טרעװ רימ ןוא
 ,סנקלאװ עסי_יװ ,עניד יד ךיז ןעלטיור׳ס יװ ,עז ןוא

 -.טכאנ יד ןיוש טרעטיול ץעגרע זא סײװ ןוא

 ךיוא זא ,גנוטי_ידנא עשילאבמיס עניד א זיא דיל םענופ הרוש עטצעל יד
 טכאנ יד ןוא טא־טא .ראפעג יד טרעיול עילידיא־טײקטלא רענײש רעד ףױא
 טשינ ,דיל ןיא טשינ ראנ ,ךעלגגעגראפ זיא טײקנײש עדעי .ןקעמסיוא יז טעװ

 .דיל ןיא
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 קאמשעג ליפ יויזא טימ טאה דנאלזי״יא ןבואר םאװ ,דיל עשיריל ענײלק סאד
 יראמ .טײקסיורג א — ראנ ,טײקינײלק ןײק טשינ זיא ,טריוױטלוק טנאלאט ןוא
 טכוד רימ ,טא.ר ,ןירעלעטשטפירש עשיכיײוטסעי׳שטי״יד יד ,ךאבנשע־רענבע ןאפ
 הילי םענײלק א טימ עקאט דיל עשיריל ענײלק סאד טריניפעד ןטסיעב םוצ ,דיז
 טרעפטנע יז ןוא ,דיל עשיריל ענײלק סאד ביל יוזא טאה ןעמ םאװ ראפ טגערפ יז
 ,גנאזעג ןוא עינאמראה לםיב א ,גנאלק לסיב א םעד ןיא טגיל׳ס לי״יװ ;ןײלא ךיז

 .המשנ עצגאג א ןוא

 (1955 טסוגיוא 1 ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 רידאנ השמ

 װירפ םרידאנ .1
 ןײז טקורדעגפא רידאנ השמ טאה — טיוט ןי_יז ראפ ראי א — 1942 ןיא
 וױרב ןשיטאמארד מעד טא ןיא .״רעגנאמ קיציא וצ רעפטנע ןטקיטעפשראפ״
 .רוטארעטיל ןוא ךארפש רעזדנוא ןופ ןגארפ עטקיטײװעגנא ךס א רידאנ טריראב

 גנאגרעטגוא ןרעביא טרינאזער רע ,שידלי ןופ גנאגרעטנוא ןרעביא טקיטײװ רע
 שיני_יטאל זיא טא ;ןעגנאגעגרעטנוא שיכירג זיא ,לשמל ,טא .ללכב ןכארפש ןופ
 זיא ןוא רע טהנעט — רעבא ,ןרוטלוק עכי_יר טימ ןכארפש .ןעגנאגעגרעטנוא
 רעד .ןכארפש עשיסאלק ענעי יװ שרעדנא רעטנוא טײג שידלי — טכערעג
 :ךימ ןוא ריז רעבא טסײרט רע .רעשיגארט ךס א זיא שידלי ןופ גנאגרעטנוא

 טלעװ רעד ראפ םניפעג סאד טעװ, רעשיגארט ךם א זיא גגאגרעטנוא רעד ביוא״
 ןוא ךארפש רעזדנוא ןבארגסיוא לאמ א טעװ ןעמ ןעװ ,סטכירעגמוא ןא ןי_יז

 .״רוטארעטיל

 רעזדנוא ןופ םענראפ ןצגאג םעד טסוװעג טאה רידאנ יצ ,טשינ סײװ ךיא
 ;ראלק זיא ךאז ןײא .וױרב םעד טכעלטנפעראפ טא.ר רע ןעװ ,עפארײא ןיא ןברוח

 גנורעװשראפ רעשיניארקוא־שיניזורג רעד ןגעװ ןםיװ טנאקעג טשינ רעכיז טאה רע
 ןיא רוטלוק ןוא ךארפש עשידלי יד ״םזילאיצאס״ ןופ ןעמאנ ןיא ןטכינראפ וצ

 .דנאלסור־טעװאס

 שידלי ןופ עגאל יד רעמ ןעניז ןיא טאהעג טאה רע זא ,זיא ליפעג ןי_ימ
 ־עיורט ןייז ןבירשעג טאה רע ןעװ ,עקירעמא ןיא רוטארעטיל רעשידלי רעד ןוא
 ןײק ןעװעג טשינ ,1942 ןיא ,טלאמעד ןיוש זיא עגאל יד .רימ וצ וױרב ןקיר
 .םירבק יד ןיא טליופעג גנאל ןיוש ןבאה ״ןטכענ ןופ סרעטכיד יד״ .עקידלגיופ

 רעד ןופ סרעמענפא יד ןענעז ,אי ביוא ןוא .ןזיװאב טשינ ךיז ןבאה עי_ינ ןײק
 ״ןרעװ ןסעגראפ ראפ ארומ יד״ .רעקיצניװ ןוא רעקיצניװ ןראװעג רוטארעטיל
 ןאטעגפיוא סעפע טאה םאװ ,םענײא ןדעי טקינללפ יז יװ ,טקיעלפעג םיא טאה
 אזא ןוא ךארפש אזא סאד ןעמ טסעגראפ יװ ןוא .רוטארעטיל ןוא קלאפ ןללז ראפ
 קלאפ א יװ ןקוקוצוצ ךיז ךעלקיטײװ ןוא שיגארט תמאב זיא׳ס ?רוטארעטיל
 םענעגײא ןללז ןוא ךארפש רענעגײא ןי_יז טימ עיצאקיפיטנעדיא יד טרילראפ

 .קורדסיוא ןשירעפאש

 רידאנ רענעםעגראפ רעד .2

 גנאל ןיוש ןענעז רעכיב עגללז .1943 ,ינױ ןיא ןבראטשעג זיא רידאנ השמ
 רעזעל א ןא דיז טגערפ טללצ וצ טללצ ןופ .קראמרעכיב ןפיוא ןאראפ טשינ
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 הנמלא יד .ליטש רעטייװ טרעװ׳ס ןוא .ךוב א סרידאנ ןעמוקאב ןאק ןעמ װו
 ,גאלראפ א ןעניפעג ךיז טעװ רשפא ,ןטפירקסונאמ עטזאלעגרעביא עני.יז טיה

 ־פא ןא שטאכ ןבעגסיורא טעװ סאװ ,רעכעלטפאשלעזעג א רעדא רעטאוױרפ א
 רעטסי_ימ רעכעלרעדנוװ רעד טא ןוא — ,קרעװ עני_יז ןופ לייט םענעבילקעג
 תורוד ערעגנױ יד ראפ ןטכיולפיוא טעװ עזארפ רעשידיי רענרעדאמ רעד ןופ
 .רוד םענעגײא ןי_יז ראפ טקיטכילעג טאה רע יװ טײקנײש רעבלעז רעד טימ

 סאװ ,הריבע ןא ןגיױושראפ קיניזטםוװאב זיא ,הלװע ןא זיא ןסעגראפ ביוא
 .ןי_יז לחומ גנירג יוזא טשינ ןאק ןעמ

 רענעפורעגנא יוזא רעזדנוא ןופ ןגיװשראפ קיניזטסוװאב טרעװ רידאנ השמ
 גונעג ןי_יז ןלעװ ןליפשײב ראפ א .ןגײװשראפ ןופ עיצאריפסנאק ןימ א .קיטירק

 •טקאפ ןקיזאד םעד ןרירטסוליא וצ ידכ

 .קראי־ױנ ןיא ״אװיי״ ןראפ טארעפער א ןטלאהעג טאה דנײרפ א רעני_ימ

 ״רעכיבלמאז״ יד ןיא ,דיז טכוד ,ןראװעג טקורדעגפא רעטעפש זיא טארעפער רעד
 ליטסעזארפ רעשידיי רעד״ ןסײהעג טאה טארעפער רעד .ושאטאפא־קיװײל ןופ
 ? ןעד סאװ ראנ .ןבירשעגנא טוג .עמעט עטנאסערעטניא ןא .״עקירעמא ןיא
 ־רעדנימ ךס א ןוא ערעדנא .טנאמרעד טשינ לאמ קיצנײא ןײק טרעװ רידאנ השמ
 טאה סאװ ,רעדעי טגערפ .טרזחעגרעביא לאמ עכעלטע ןרעװ ןעמענ עקיטכיװ
 ןזאלםיוא ןעמ ןאק יװ ,״עקירעמא ןיא ליטסעזארפ ןשידיי״ ןגעװ גנונא לקיטש א
 ןענעז רידאנ השמ ןוא אריפאש דעמאלי זא ,דיז טכוד ז רידאנ השמ ןעמאנ םעד
 טראד ןוא אד ןבאה סאװ ,עקירעמא ןיא ןטסיליטס־עזארפ עסיורג ײװצ יד ןעװעג
 רעלימ .ש רענעבראטשראפ טציא רעד .םױעבײרש עשידיי ערעדנא טסולפני_יאאב
 זיא׳ס ןוא .אריפאש דעמאל ןופ דימלה א ראפ ךיז טרעלקרעד ןפא טאהעג טאה
 ןופ םידימלת יד רעבא .ןיבר אזא ןבאה וצ םיא ראפ דובכמוא ןײק ןעװעג טשיג
 ןענעקײל ײז ,טרעקראפ — טײקיטכירפיוא עקיזאד יד טשינ ןבאה רידאנ השמ
 .ןצנאג ןיא טלאטשעג־רידאנ יד פא ןענעקײל סאװ ,יד ןענעז ײז :רעמ דאנ .ראג

 ןעקנאדראפ וצ ךם א טאה רעקיטירק ןוא רעבײרש־עזארפ ,טעאפ רעטמיראב א
 ןאסאפאמ .הלװע ןײק טשיג ןענעז ןםולפנײא .ןרידאנ השמ ןופ סולפנױא םעד
 טנרעלעג םיא טאה סאװ ,רעד ןעװעג זיא רעבאלפ סאװ ,םעד טימ טריצלאטש טאה
 ,ןיבר ןי_יז טימ ץלאטש ןעװעג זיא רעלימ .ש יװ טקנופ ,ןבײרש וצ יוזא יװ

 .אריפאש דעמאל

 ז רעקיטירק ןוא רעבײרש־עזארפ ,טעאפ רעטמיראב רעזדנוא. טוט סאװ רעבא
 ןעײםע ענײז ןיא ,רידאנ השמ ןופ טרעװ םעד ןצנאג ןיא רע טנקײלראפ טאוױרפ

 .ןעמאנ ןקיזאד םעד טשינ לאמ ןײק רע טנאמרעד

 ;״קסארפ א ריד ביג ךיא ,ןתנ״ ןופ ןוא ״עבעב־עשטכאי״ ןופ טעאפ רעד

 רעשיטירק רעד״ ןופ עזעט עקידװענח יד טלעטשעגפיוא טאה סאװ רעקיטירק רעד
 זיב רעבײרש א װפ קרעװ םורא רעײא עשיטירק ךס א ןגײל זומ סאװ ,״ןוה
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 .גנונעדרא ןיא טשינ סעפע זיא — טשינ ביוא ,עיצאטופער ןײז ףיוא ךיז טיוב׳ס
 רעשיטירק״ רעד ןופ ״רעײא״ יד ןא טמוק רעבי״ירש א ןופ עיצאטופער יד בױא

 ...ךיז ןפע למיה זיא ״ןוה

 ןופ טרעװ יד טאה ״ןוה רעשיטירק״ רעד ןופ עזעט יד זא ,ךיז טײטשראפ
 טנעקרעגא טשינ טי_יצ עגנאל א טאה ״ןוה עשיטירק״ יד .ײא ןזאלבעגסיוא ןא
 קיצניװ וצ ,ראגלװו וצ ןעװעג ײז ראפ זיא ןואג רעקיזאד רעד .ןעמכילע־םולש
 ןעמונעגנא ןבאה םאװ יד ןשיװצ זא ,ןסעגראפ טשיג ףראד ןעמ .שירארעטיל
 ־ניא ,עני_יפ עכלעזא ןעװעג ןענעז ,ןעמכילע־םולש וצ גנולעטש עוױטאגענ א

 .ןאמנײטש רזעילא ןוא רעטײװ •א ,רעגינ .ש יװ פעק עטנעגילעט

 ןגײל״ ןעמונעג ןוא רעטעפש ךס א ,ךס א ןעמוקעג זיא ״ןוה עשיטירק״ יד
 .עטכאמעג א ןעװעג ןיוש זיא עיצאטופער ןי_יז רעבא ,ןעמכילע־םולש םורא ״רעײא

 ־קנאד רעשירארעטיל ןופ טקא ןא ןעװעג סע טלאװ ןגעװטםעד ןופ רעבא
 םורא ״רעײא עשירפ״ ראפ א טגײלעג טלאװ רעקיטירק רעזדנוא ןעװ ,טײקראב

 .רידאנ השמ — רערעל ןי_יז ןופ קרעװ םעד

 השמ םענעסעגראפ םעד וצ גנױצאב רעװיטאגענ רעד ןגעװ ליפשי״יב ןײא ךאנ
 .רידאנ

 ןגעװ טביירש סאװ ,גנוטי_יצגאט רעשידײ א ןופ טםיגמולאק רעטריטנאלאט א
 .םינינע עשירארעטיל־שידױ ןגעװ ךיוא טי_יצ וצ טי_יצ ןופ, ;טלעװ רעד ןיא ץלא

 ־עג רעלעיצעפס א ײב לאמ א ןוא ךאװטימ ןטםארפ א ןיא רע טבי״ירש לאמ א
 .טײצראי א יװ ,טײהנגעל

 ראפ טםינמולאק ןטמיראב םעד טגערפעגנא טאה גנוטי_יצ רעד ןופ רעזעל א
 — טםיראמוה ןטסטבילאב םרעזעל םעד םולאק א לאמ א טשינ טעמדיװ רע סאװ

 .ןרידאנ השמ
 רעבא .טנאה רעד י_יב טסינמולאק םעד ןופ רעפטנע םעד טשינ באה ךיא
 טםינמולאק רעד טרעכיזראפ ,סגטשרע :טלאהניא םעד טוג רעײז קנעדעג ךיא
 רע .ןבײרש ןי_יז ןופ ןבעל ןי_יפ א רעײז טכאמעג טאה רידאנ זא ,רעזעל ןי_יז

 .טלעג שפיה ןוא זיוה א טזאלעגרעביא וליפא טאה

 ,לקעלפ ןב לקאי ,רע זא ,רעבי_ירש רעקיטכיװ אזא טשינ רידאנ זיא ,סנטײװצ

 ראנ ,רעבי_ירש ןײק ןעװעג טשינ ללכב רידאנ זיא ,סנטירד .ןענאמרעד םיא לאז
 .טששינ־ראאג רעטול־אם־בא ןא ,טרעה ריא .טשיגראג רעטולאםבא ןא

 רידאנ השמ ןוא םכילע־םולש .3

 :םאװ טא ןרידאנ השמ ןגעװ ייסע ןי_יז ןיא טלײצרעד ימלא .א

 טגערפעג ןבאה ,ןטסיראמוה עגנױ רקיע רעד ,סרעבינרש עגנױ עפורג א —
 ךאנ טאה םאװ ,ןרידאנ ןגנױ טלאמעד םעד ןגעװ גנוגײמ א ןעמכילע־םולש י_יב

 .זי_יר קחצי ןסייהעג ןטי_יצ ענעי ןיא
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 רעגנאמ קיציא

 ײנש םענעלאפעג־שירפ טימ ןרידאנ ןגניי םעד ןכילגראפ טאר םכילע־םולש
 .ײגש רענעלאפעג שירפ רעדעי יװ ןײגעצ טעװ רעבא ,ןײש ןוא קיטכיל זיא םאװ

 ,טנײמ רע ;״ײנש רענעלאפעג שירפ״ ךײלגראפ ןטימ םיכסמ טשינ זיא ימלא

 השמ ראפ ךײלגראפ רעקיסאפ רעמ א זיא ״לגאה רעקידנגאלש ,רעפראש״ זא
 .ןרידאנ

 ראנ ןלעװ רימ .ןכיילגראפ עדײב טימ ןריזימעלאפ טשיג אד רימ ןלעװ
 ןופ טפושיכראפ יוזא ןעװעג ןענעז ןטסיראמוה עגנױ עפורג א זא ,ןלעטשטסעפ
 ןעמכילע־םולש ןופ אקװד ןרעה טלאװעג ןבאה ײז זא ,טײקכעלנעזרעפ־רידאנ רעד

 •ראמוה ןשידלי ןופ ןרעטש קידנעײגפיוא ,ןגנױ םעד ןגעװ גגונײמ א

 .ףוס א — רידאנ השמ ;ביוהנא ןא זיא םכילע־םולש

 ןופ טעטילאװק עשיריל א טגאמראפ םרידאנ יים ,עזארפ סמכילע־םולש י.יס
 .טרעװ ןכיוה א

 ־יראק רעסיורג רעד רידאג ,רעקיטלאטשעג רעסיורג רעד זיא םכילע־םולש
 .טסירוטאק

 רעד״ סרידאנ טימ ״רעקיכלימ רעד היבט״ ןכיילגראפ וצ גוגעג זיא׳ס
 ,״יזיא רענײלק

 ןוא שידײ־שיסאלק .טלאטשעג עלאטנעמונאמ א זיא רעקיכלימ רעד היבט
 טגאמראפ רע .םכח א ראנ ,םכח־דימלת ןײק טשינ זיא רע .ךעלשטנעמ־סיורג
 טהנעט רע ןעװ .ץראה םענופ המכח יד — טלעװ רעד ןיא המכח עטםערג יד
 םיא וצ רע טדער ,הוח ,רעטכאט רעטריפראס ןי״יז ןגעװ חלג ןטימ סיוא ךיז

 .טײקכעלשטנעמ ןוא רשױ ןגעװ ראנ ״טאג שאװ״ ,״טאג שאנ״ ןגעװ טשינ

 עקירעמא ןיא אד טרעקאלפעצ טשרע ךיז טאה ״רעטעג יד ןשיװצ המחלמ יד״
 .הפוקת רעשימאטא רעד ןיא סרעבײרש עשידױ יד ןשיװצ

 רע .רעגניפ םענופ ןטלאטשעג עני״יז ןגיוזעגסיוא טשינ טאה םכילע־םולש
 עשידױ סאד םאװ ,ןטלאטשעג ןוא ןפיט :״אטרעשט״ רעד ןיא טנגעגאב ײז טאה

 .טמערופעגסױא ײז טאה ןבעל עקידתורוד

 רע .רעגניפ םענופ ןגיוזעגםיוא טשינ ןרוטאקיראק עני״יז טאה רידאנ ךיוא
 .רעלטסניק ןדעי ןופ טכער םאד זיא סאד סאװ ,״טרעפעפעגוצ״ לסיב א ראנ טאה

 א יװ ןביוהעגנא טאה רע .דלי רעשינאקירעמא ןא זיא יזיא רענײלק רעד
 רעד ןראװעג זיא רע זיב ״שטערקס םארפ״ טעבראעגפיורא ךיז ,רעטעברא־פאש
 יזיא םענײלק םעד טפאכ רידאנ .גרעב יד ןיא לעטאה־רעמוז א ןופ סאבעלאב
 ץלא טרעװ לעטאה רעד .טײרלא ןענעז ״סענזיב״ יד .גאטליוװ ןצנאג ןייז ןיא
 טוג ךיז טליפ יזיא רענײלק רעד .רערעמ ןוא רערעמ ןרעװ טסעג יד ,רעסערג

 :טרעה ראנ ?ןי.יז טשינ ראג ןאק רעסעב םאװ

 טגיוב ,עלעמארטש ןטלאק ןיא םופ א ןי_ירא טלעטש יזיא רעגײלק רעד״ —
 םע ;׳!.דא׳ ךאמ א ןוא רעסאװ טימ ץירפש עכעלטע ךיז ףיוא טיג ןוא ןא ךיז
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 ןעײםע

 לדער׳ס יװ ,טלכײמש למיה ןפיוא לדער סאד ,גאט־רעלעהךטימ רעד טקעמש
 טגנירפש םעטםוק יד ןיא רעטעלבעג םענופ .ליבאמאטיוא םענעדלאג ןרעײט א ןופ
 ־רעטיצ ,עטציפשעגנא טימ ,ךעלסיפ ײװצ ףיוא ןײטש טבײלב ,לקערװעװ א סיורא
 קידנציז ,יזיא רענײלק רעד טכארט — ׳!ןײש זיא לטלעװ סטאג׳ .ךעלרעיוא עקיד
 םטאג׳ ...רעסאװ לםיש א ןיא יװ ,רעטעשטראקעגפיונעצ א ,עלהוקמ ןײז ןיא
 ןייז רעביא טרזח רע זא ,ךיז טפאכ רע ...ןרעװ סע לאז ופט — ׳לטלעװ

 ״. ..׳אטאמ־סענזיב׳ סטנערוקנאק
 ןכאל רימ .עקסעראמוה רעקידנצנעלג סרידאנ ןיא טבעל יזיא רענײלק רעד
 לטלעװ סטאג״ עטושפ סאד ןגאזוצסיורא ארומ ןי״יז ןוא יזיא םעגײלק םעד ןופ

 .טריטנעטאפ גאז םעד ןיוש טאה רעצעמע לײװ ,״ןײש זיא

 עקילאצמוא סרידאנ ןיא טלמױו ם״יזיא ענײלק״ ןופ עירעשזאנעמ עצנאג א
 טלגיפש רע סאװ םעד ראפ לגיפש םעד ןקידלושאב טעװ רעװ .סעקסעראמוה
 טימ ךאל ךיא ןוא ,ךאל א ךימ טסאק׳ם ןוא .שינאקירעמא־שידױ זיא׳ס ?פא

 :רידאנ השמ ,ריד

 רידאנ השמ ןוא בײל השמ .4

 רע ןעװ ,װעיאראנ לטעטשמײה שיצילאג ןײז טזאלראפ טאה רידאנ השמ
 סאד ןעזעג טשינ לטעטש םאד רע טאה רעמ .ףלעװצ ראי א ןעװעג טלא זיא
 עלעטעטש עשיצילאג ענײלק סאד טליפש קרעװ עני״יז ןיא רעבא .סני״יז ןבעל עצגאג
 טאה ראפרעד .ןראי־רעדניק עירפ עני״יז ןופ טרא סאד זיא׳ס .עלאר עסיורג א
 ענײלק יד םאמנ םיא ןרעװ׳ס ןעװ .ןטפאשקגעב עני״יז עלא ףיוא טכער א םע
 רעד ןופ ״ץנעטעפ״ ערעײז טימ סעילע־רעזײל יד ,ןטאידיא עלאינעג יד ,סיזיא
 םוצ עיזוליא ןוא גנונאמרעד ןופ לגילפ יד ףיוא םוא ךיז רע טרעק ,טלעװ רעי״ינ

 .ןראי־רעדניק עגײז ןופ לטעטש
 זדנוא רע טגנערב טא .טנעה עקידײל טימ טשינ רע טמוק לאמ ןײק ןוא
 טליפשעג טאה רע סאװ ״עביל רעטשרע״ ןי״יז ןגעװ גנולײצרעד עקיטכערפ יד

 .ןראי־רדח ענײש ,עטי״יװ ענעי ןיא ךעלגנלי־רדח ףניפ ךאג טימ תופתושב
 ,ןטלאטשעג ןוא ןפיט טגאמראפ עיצילאג ןיא לטעטש עשידלי סאד טאה יאדװא

 ןיא ןבילבעג רעבא ןענעז ןרידאנ .ןענעכײצראפ וצ ןעװעג טרעװ ןענעז סאװ
 ־ראפ זיא םיא .םײה רעד ןופ ןראפעגקעװא ירפ וצ :סנטאש ערעײז זיולב ןורבז
 ןרעטיצ סאװ ,סנטאש עלא טײלגאב ןוגינ רעד ןוא ,טימעג ןיא ןוגינ א ןבילב
 .קיציא רעטעפ םענופ טלאטשעג יד רימ ןעעז ןטסטלזב םוצ .ןורבז ןי_יז ןיא ףיוא

 טלאטשעג עלעגיגירא ןוא עקידעבעל א זיא רע .ןטאש רעשיריל א יװ רעמ זיא רע
 .ןסעגראם טבי_יל יוזא טשיג ךיז טזאל םאװ

 ןרעטיב ןוא ןפראש ןי_יז טריסנאלאב װו ץעגרע טאה קיטגאמארױועיאראנ יד
 םײהא״ :לטראפ ןײא טאהעג רע טאה גנושיוטנא רעטסדנימ רעד י_יב .םזאקראס
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 רעגנאמ קיציא

 ןראװעג רעקיטכיל זדנוא ןוא — ןראװעג רעגנירג םיא זיא׳ס ןוא .״װעיאראנ ןײק
 .המשנ רעד ףיוא

 ־עטיל רעשידלי רעד ןופ עפאמ רעד ףיוא טקנופ רעקיטכיל א זיא װעיאראנ
 .רזטאר

 ןשירעלטםניק ןראפ קיטיונ ןעװעג זיא עיזוליא־װעיאראנ יד ליפ יװ ףיוא
 ךיז טכארטראפ ןעמ ןעװ ,ןליפרעד טשרע ןעמ ןאק ,רידאנ <רשמ ןופ טכיװעגכײלג

 .ןרעפלאה בײל השמ ןופ לרוג ןשיטעאפ ןגעװ
 יד טשינ .סעיזוליא ןא װאשטאלז לטעטשמײה ןי״יז ןופ קעװא זיא בײלי השמ
 ״הנידמ ענעדלאג״ יד .״ןצראה םוצ״ ןעװעג םיא ןענעז םײוג יד טשיג ןוא ןדלי
 טאה ״טגניז םאװ ץראה א טימ״ .רוד ןי.יז ןופ עיזוליא עסיורג יד ןעװעג זיא
 ןפורעגנא טאה רע יװ /׳ענידלאג עדלאג״ טימ וװעדנאר םוצ טלגעזעג רע

 .עקירעמא

 ,קיריל רעטכע ןוא רעסיורג ןופ גנולמאז א זיא ״קראי־ױנ ןיא״ ךוב ןי״יז

 א .רעביא דיז טכערב סעפע זא ,ןעמ טליפ ךוב ןטשרע םעד ןיא וליפא רעבא
 רעד ןיא ןינרא דיז טסללר ןראצ ןוא רעצ ןופ ,גנושיוטנא ןופ ןפארט רערעטיב

 .דיל סבײל השמ ןופ קידאלעמ רעשיריל

 סיזיא ענײלק ענעדײשראפ יד טימ ןסיוטשעגפיונוצ ךיז טאה בײל השמ ךיוא
 .טײקכעלקריװ רעשידלי רענאקירעמא רעד ןופ

 וליפא װו יזיא םענײלק םענופ טלעװ יד ןוא — ,ליטס רעשיטעאפ רעסיורג
 סעפע .טנעטאפ־סעגזיב א זיא ״ןײש זיא לטלעװ סטאג״ לטרעװ עטושפ סאד
 ענעדירפוצ־טסבלעז סאד ןוא םעטא רעשיטנאמאר רעםײה .טשינ דיז טמארג
 םאד םיורא רע טיצ טא־טא סיאװ ,יזיא מענײלק םענופ לכי.יב ןיא דיז ןשטאפ

 .שממ קיפופ םענופ לכיבקעשט

 .ואנ ױ ,ןגאז טשינ םע ראט דיא רעבא .ואג ױ ,ןײש זיא לטליעװ םטאג״
 ...בײל השמ יםיענ רױ ס׳טאװ ...ױ רעבא ,סענזיב סטנערוקנאק ןללמי זיא׳ס

 ט׳נעק ױ ,שינאקירעמא זיא׳ס ...ילנעטס .םה ...ױ לאק לײא ...םיענ ינאפ
 ״...ןימ ײא טאהװ ואנ ױ ףיא ...ליטלעװ סטאג יעם

 ןראפ ןעײל ײג .שיריטאס ,רעטיב ,ףראש טכאלעצ בײל השמ ךיז טאה אד
 טשינ זיא סניויזא סאװ ,״רעדיל־םי״ עזעידנארג יד ןכינלג סנייז ןוא יזיא םענײלק
 סעני״יה ןוא ״דלאראה דלײשט״ סנארללב טניז ,יולה הדוהי טניז ןראװעג ןבירשעג

 .״לקיצ־עעזדראנ״

 .לוגלג רעשיטעאפ ןייז — ,ןבײל השמ ןום גנולדנאװראפ יד ראפ טמוק אד

 ,טעטיליביםנעס רעשיטעאפ ןייז טימ סיזיא ענײלק יד ןעמעג טשינ ןאק רע ביוא

 טימ ןסיש רע טעװ טייקיטיוהבארג רעייז ףיוא .ןייב ןזיב ןריקאש ייז רע טעװ
 ןרעפטנע רע טעװ ץגעטסיזקע רעקסעטארג רעײז ףיוא .רעטרעװ ערעבערג ךאנ

 .עיזיװ רעקסעטארג רעמ ךאנ א טימ
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 טאה רידאנ .דניירפ עטנעאנ ןעװעג ןענעז רידאנ השמ ןוא בײל השמ
 סיוא טאה בײל השמ .טפאשביל ךס א טימ ןבײל השמ ןגעװ ןבירשעג רדסכ

 רעדיל עסיורג ענײז ןופ סנײא ןבירשעגנא ןוא טלאטשעג א סרידאנ טגראבעג
 רעטלא רעד ןופ רעד טא ,עילע־רעזײל סרידאנ השמ״ דאירעפ ןטײװצ םענופ

 .״םײה
 טפאשרעדורב־טוג רעייז זיולב יוו רעמ םעפע טדניבראפ סהשמ ייװצ יד
 .עיצפעצנאק רעשירעלטסניק רעד ןיא ןוא ליטס ןיא ןתוכי.יש ןאראפ .ןבעל םײב

 סאװ ,סאד .ראמוה ןקסעטארג ןראפ שוח רעד זיא ײז טדניבראפ׳ס סאװ ׳םאד
 דיז ןיא טאה רידאנ .םזילאטנעמיטנעס׳ רעשיריל סרידאנ זיא ׳ײז טדײשעצ׳ס
 א ןופ יװ זיא בייל השמ .םייה רעטלא רעד ןופ ןראי־רעדניק יד טעוועטארעג
 ןיא קיבײא ףיוא רענעלאפראפ א ,לאטנעמיטנעס טשינ ,טראה .ןריובעג ןײטש

 ־טלעװ רעי_ינ רעד ןוא טי.יצ רעי.ינ רעד ןופ אנרעפניא םעד

 (1958 ילױ 1 ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 גאל^יד־ןטאש
 (ױדנאלי אשיז ןופ ןטאש ןטימ סעומש א)

 ןטאש ןטימ סעומש א טפאכעג טאה טנעדנאפסעראק רעזדנויא ןופ ןטאש רעד
 .טנאסערעטניא ראג זיב ןעװעג זיא םעומש רעד .יודנאל אשיז טעאפ םעד ןופ

 ברע זיב ןגיוצראפ ךיז טאה ןוא טכאנטימ ךאנ טונימ ןײא ןביוהעגנא ךיז טאה רע
 .ןאה םענופ ײרק ןטירד םעד

 ״רעטרעװ עטלײצעג״ יד .סעומש ןצנאג םעד ןבעגרעביא טשינ ןענעק רימ
 ליפ יװ ףיוא לקיטש א רעבא .רעטרעװ עטלײצעג יװ רעמ טשינ ףוס לכ ףוס ןענעז

 .ןבעג ןוװרפ טראפ רימ ןלעװ ךעלגעמ זיא׳ס
 טדערעג טאה רע .יודנאל אשיז ןופ ןטאש רעד זיולב טדערעג טאה םדוק

 .טרעקראפ ןוא קירוצ ןוא ןיהא ,שילאסקאדאראפ ףראש ,קיצילב ,קיציװ

 ףוס ןבאה ײז יוזא יװ ,עניבמולאק ןוא ןיקעלרא ןגעװ טלײצרעד טאה רע
 ״לגייפ״ סענאפאטםירא ;הנותח א ןעװעג סאד זיא ייא .טאהעג הגותח ףוס לכ

 .ןענעפע וצ ןרעױא ןוא ליומ .טרעצנאק א ןבעגעג טראד ןבאה

 ־עג רעלאעדיא ןא ןעװעג זיא ןיקעלרא זםיוא רעבא ךיז טזאל עשז־סאװ
 ןיא לבינװ סאד טזאלעגרעביא טאה רע .ןאטאלראש א ןאמ א רעבא ,רעטביל
 יד א ,עביל יד א .עקירעמא ןײק ץעגרע קעװא רע זיא ןײלא ןוא .שדוה ןטעביז
 ןיא אד ? ןרערט ראפ א ןעײלטנא רימ וטסנעק רשפא י טארראפ רעד א ,טארײה
 יז טסעװ וד יצ רוסא ראנ .קעטנאיאמ א טרעװ רערט א זיא סנטאש ןופ דנאל

 .טלעװ רעד ןופ סעקטנאיאמ עלא ראפ וליפא ןעמוקאב

 בוט־םש־לעב לארשי ,םיבוט־תב־הרש ? וטםײװ קעינרד םעד ןופ ןוא ,ונ —
 רעד .בוט־םש־לעב ןיא טבילראפ זיא םיבוט־תב־הרש .לארשי קלאפ סאד ןוא
 טםקנעדעג — לארשי קלאפ סאד ,לארשי קלאפ ןיא טבילראפ זיא בוט־םש־לעב
 ףראד ןעמ יוזא יצ יוזא ;״ןעכדעמ ןײא טביל גנילגנױ ןײא״ — ןעני״יה ךאד

 .תוניחת סמיבוט־תב־הרש ןופ טפוד ןשיטארע םעד ףיוא ןיבמ א ןי.יז

 רעד וצ עמעט ןײא ןופ ןעגנורפשעג יוזא זיא יודנאל אשיז ןופ ןטאש רעד
 רעזדנוא ןופ ןטאש םעד .רדס א ןא ןוא ענזירפאק ,טנאגעלע — רעטײװצ

 .טראװ א ןפראוװצני״ירא ןעגנולעג םיוק זיא טנעדנאפםעראק

 ? אשיז ׳ר ,טיוט ןכאנ םעפע ךיז טבעל יװ —

 זיב טפאלש ןעמ ןוא טפאלש ןעמ .קידהשקשינ ץנאג ? ךיז טבעל׳ם יװ —
 .רעטײװ טשרע ןעמ טפאלש ,ףיוא ךיז טפאכ ןעמ זא ןוא ,ףיוא ךיז טפאכ ןעמ

 .ףאלש םעד לםיב א ןרעטש ,ןענאמאפארג יד ,ײז םאװ הרצ ןײא
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 ...טשינ ײטשראפ׳ב ?ןענאמאפארג יד —
 :רעקירעיורט ןוא רעלעקנוט ןראװעג זיא יודנאל אשיז ןופ ןטאש רעד

 טבראטש םיוק .ײז ףיוא תונמחר סטאג א זיא׳ס .ןענאמאפארג עמערא —
 ןי.ירא םיא טקעטש רע .רעהא המודה ךאלמ רעד םיא טגנערב ,ןאמאפארג א
 י רעי-ילב א ןי_ירא םיא רע טגײל טנאה רעטכער רעד ןיא ;לױמ ןיא רעי.ילב א
 טקעטש םופ ןדעי ןופ רעגגיפ יד ןשיװצ ;רעי.ילב א — טנאה רעקניל רעד ןיא
 ןוא גאט ןבי_ירש רע זומ םרעיילב עלא יד טא טימ .רעי.ילב א ןײרא םיא רע
 ןענאילימ ראפ ךיז טלעטש טציא .ףארטש יד זיא סאד .גנאל טײקיבײא ןא — טכאנ
 סאד ,טבי.יר סאד ,טבי_ירש סאד — ןוא ןשאדנאראק ןסאילימ־ילימ ,ןענאמאפארג

 ך *ואלש רעד טעאפ ןטיוט א ןעמוקאב ןעק יװ אט .טעפירקס
 :טשודיחעג ךיז טא,ר טנעדנאפסעראק רעזדנוא ןופ ןטאש רעד

 ? םעד ןגעװ טלײצרעד טשינראג טאה עטנאד סאװ ,סע טמוק יװ —

 טעזראפ ,ןגיוא יד ראפ עשטירטאעב יװ לםקיש קיטכיל אזא טאה ןעמ זא —
 ...תונמלא ערעזדנוא ...רימ יװ טשינ .לזמ שייוג ,ךע .עקרעדורב ,ןכאז ךם א ןעמ

 ןבירשעג טאה הנמלא רעי״יא םאװ לוױרב םעד ןגעװ ,אשיז ,ריא טסייװ יצ —

 ״״ , , ?ןרעגינ .ש וצ
 ןא .דנאלזױא ןבואר רעמערא .טרעהעג באה׳כ טסײה סאד ,םײװ ךיא —
 זיא רע .ןסעגראפ ןראװעג דרע רעד ףיוא ןראי עגנוי ערעזדנוא ןטלאװ םיא
 ןרעקוצמוא״ ןטסאמראפ ךיז טאה סאװ עפורג רעזדנוא ןופ רעקיצנײא רעד ןעװעג
 סע טא,ד װאטאנגיא .טגניז דילםקלאפ עשידלי םאד יװ ״ןראי עגנױ ערעזדנוא
 •ןװאטאנגיא זיולב ריא טעז תונורכז סװאטאנגיא ןיא רעבא .םיא ראפ ןאטעג

 .ןדנאלזי_יא ןופ קיצגיװ רעײז ןוא ןבײל ינאמ ,ךימ ריא טעז תונורכז דנאלזי״יא ןיא

 .ןגיװשראפ עלעסיב א ךיז ןדײשאב טאה רע
 ? סעכ ןיא יוזא הנמלא רעי_יא זיא עשז־סאװ ראפ אט —

 :טלכײמשעג גולק טאה יודנאל אשיז ןופ ןטאש רעד
 לאז טלעװ יד זא טלאװעג טאה יז .טײקלטייא עשירעבײװ ,טײקלטײא —

 זא •םײה רעד זים ןפאלטנא זיא יז זא .טלדיזעג לאמ אייז באה ךיא זא ןסיװ
 .״ןיסעצגירפ״ ןפורעג יז ןוא ןטעבעגרעביא יז באה ךיא

 דנאלזי.יא יאמלא .טכערעג יז זיא טקגופ ןײא ןיא זא ךאד טגאז רעגינ רעבא —

 ... ? ךיז ןגעװ טלײצרעד
 ראפ טלאוועג טשינ ןבייל ינאמ ןוא רימ ןופ דליב סאד טא,ר דנאלזייא
 ןיא דיז טלאה רע רעבא ,״תונורכז״ יד ןיא אד זיא רע .םענייז טימ ןענעטאש
 ךיא רע,ר ,סנקירעביא .דלעה רעד טשיג ןוא ראטאראנ רעד זיא רע .טנורגרעטניה
 רעד ;עיפארגאיבאטיוא ןײז ןראי טניז ןיוש טגיל ״לאנרושז־ןגראמ־גאט״ ןיא זא
 ...״טםערעטניא ןעמױ״ ןײק טשינ םיא ראפ טאה יז .ןקורד טשינ יז ליװ ראטקאדער

 טימ ןבי_ירש םיריוטקאדער עכלעזא סאד ןלעװ ראי 120 רעביא עקרעדורב ײא
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 ...םיקידצ יד ןוא ןטעטסע יד ןפאלש ןזאל טשינ ןוא ןשאדגאראק ףניפ
 .ןענעגעזעג ךיז ףראד ןעמ זא ףראש טגאזעגגא טאה טניװנגראמ רעטלאק א
 לקיטש א טנעדנאפסעראק רעזדנוא ייב ןטעבעג טאה יודנאל אשיז ןופ ןטאש רעד
 וצ ״שזדעסעמ״ א ןבירשעגנא דיג ףיוא טאה רע .ריפאפ לקיטש א ןוא רעי״ילב

 ;ןדנװושראפ זיא ןוא ןיסעצנירפ רעד

 ,ןיסעצנירפ ,קיגיישט א וטםקאה סאװ ...
 ;ור וצ רבח ןײמ טשינ טזאל וד ןוא

 ןענאטשראפ דימת ךימ ךאד טאה רע
 ...וד יװ רעםעב לאמ טנזיוט

 ךעלוױרב סעפע וטסבײרש םאװ
 ,דיי ןטלאק םעד רעגינ וצ

 ןעגנאגרעד לאמ ןײק ךאד זיא םיא וצ
 ;דיל ךעלרעדנװו ןיימ ןופ טפוד רעד
 ,ןיסעצנירפ ,לאמ א רעדיװ ףיולטנא
 סערדא םעד געװ ןפיוא רילראפ ןוא

 ;םירבח ענײמ וצ ןוא רימ וצ
 ...;סעגראפ ,ןיםעצנירפ ,סעגראפ

 (1955 רעבמעצעד 15 ,קראי־וינ ,״רעקעװ רעד״)
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 ןילאגראמ אנא

1 

 ןשיטעאפ ןםיורג ןופ דיל א .ןבילבעג זיא דיל סאד ,ןבראטשעג זיא ןירעטכיד יד
 .גנוצאשפא רעכעלטנירג א ףיוא דאנ טראװ סאװ דיל א ,טרעװ

 עכיוה יד טא טכײרגרעד ןבאה רוטארעטיל־טלעװ רעד ןיא ןעיורפ קיצניװ
 .רעגניפ יד ףיוא ןלײצרעביא טעמכ ײז ןעק ןעמ ..דגרדמ עשיטעאפ

 רעליש־רעקםאל עזלע ,ףאהסליה עטסארד ןאפ עטענא ,עעבאל עזױל ,אפאס
 .ןילאגראמ אנא ןוא

 ־טלא יד ןילאגראמ אנא טנאמרעד קורדסיוא ןכעלטפאשגדינל ןטקעריד ןיא
 עזלע ןירעטכיד עשידןי־שטינד יד — טײקכעלדליב ןיא ,אפאס עסעטעאפ־עשיכירג

 .רעליש־רעקסאל
 רעשידלי רעד ןיא .עטלײצעג יד ןשיװצ יז רעהעג עיזעאפ־טלעװ רעד ןיא

 .קיצנײא יז זיא עיזעאפ
 טאה עדעי א ,סנירעטכיד עשידלי עטריטנעלאט רעייז לאצ א ןגאמראפ רימ

 .טראװ ןשיטעאפ־שידלי םעד רעי״יטשוצ ריא טכארבעג
 ןוא יקםנילכישז לזײר ,ןיקבארד עיליצ ,ןראק .ח לחר ,יקםװאדאלאמ עידאק

 .ךאנ ןוא דאנ
 עשיטעאפ עריא ןיא עטסנעש סאד טכײרגרעד טאה יקסװאדאלאמ עידאק
 עיליצ ;ןטפאשדנאל־ףראד עשיצילאג עריא ןיא ,ןראק .ה לחר ;תױשעמ־רעדניק
 יקסנילכישז לזײר ןוא ,רעדליב־רעטיצ עשיטסינאיםערפמיא עריא ןיא ,ןיקבארד

 .ליפשלדײמ־וקלאװ ןשיטםילאעררוס ןליטבוס ריא ןיא
 ןשילידיא ןא װו ץעגרע טאה םנירעטכיד עשידלי עטגאמרעד יד ןופ עדעי א
 ,רעטסעװש א ,עמאמ א ,עבאב א .עיזוליא רעד ןיא רעדא טקאפ ןיא םײה א ,ראפשנא
 ײז טיה םאװ ,טײקמאזנײא רעטצעל רעד ןופ ײז טעװעטאר םאװ ,טפאשדנאל א

 :ײרשעגסיוא ןטצעל ןלאטאפ םעד ןופ פא

 עטאנ עלופנקערש עטצעל יד ףיוא טי_ירש טציא ןוא
 .ביוטש ןיא קידנעקניז ,ןבעל ןופ

 :ביולג דיא ,רעקינללפ א ,טאג א ,דאד ןוא
 ,ןרעטש א ןרירנא דאנ עסםוג רעגניפ טימ לעװ ךיא

 דעלדנעמוא ,ףיט ךעלדנעמוא ןא ןוא
 .ןרעהרעד טראװ ךעלטרעצ
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 .״ןסאג ןיא״ טםײה ןעמונעג זיא טאטיצ רעד ןענאװ ןופ דיל םאד
 :טנאמרעד סאג רעדעי ,יורפ א ךיז טרעטנאלפ ןסאג ןופ ץענ ןיא

 ,הטרח טימ לופ אד ןוא ,קערש טימ טראװ א אד
 .טורעג רעצ ןיא אד ,טנײװעג ךיא באה אד

 ןוא
 ,ןרעה ליפ ןוא ןעמאד ליפ טקוקעגכאנ ןבאה׳ס
 .ןרערט ןוא גנורעמעד ךרוד יורפ א טײג׳ס יװ

 ,טנאה רעד ײב ןעמעננא יז ,ריא וצ ןײגוצ רעבא .דליב שיטאמארד אראס
 רעד וצ ,הניחת םעמאמ רעד וצ ,״רצוא סעבאב״ רעד וצ ןריפקירוצ ןוװרפ יז

 .ימ עטסיזמוא ןעװעג טלאװ ,דילגיװ םדניק םוצ ,טסײרט סרעטסעװש
 ־מוא וצ״ ןסיוטשעג יז טאה ,טלױו ריא ביוא ,לרוג ריא ,טגעמארעפמעט ריא
 ,ןבעל ריא ןופ ףום םי.יב ןגאזנא לאז יז ידנ ,״ןי_יפ ןופ סרעסעמ ןביז וצ ,קילג
 טימ ךיז טקידנע םאװ ,״ףאטיפע״ םעד הבצמ ריא ףיוא ןצירקפיוא לאז ןעמ זא

 :תורוש עקידנגלאפ יד

 ,טביזעג ןכארבעצ א טימ יז טגיל טציא
 גײטש יד טזאלראפ טסייג רעטדנעשעג רעד

 — גו?װש ןוא תונמחר באה ,רעײגײבראפ
 .טשינראג גאז
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 קםירב ןיא 1887 ,ראונאי ןעט־21 םעד ןראװעג ןריובעג זיא ןילאגראמ אנא
 יד .רעדיל עטנעכײצעגסיוא ײװצ יז טאה קסירב טאטשמײה ריא ןגעװ .עטילד
 .טײקנײש רעשילידיא רעײז ןיא שיסאלק ןוא ,עטסקלור יד ןענעז רעדיל ײװצ עקיזאד

 ,ןליװ ןא גנאג ןקידכעלעמאפ ןיא ןסאג יד
 ,ןלירפא עגנילצולפ קיבײא ןוא עקיקערש יד

 ,םוטש דנעארד גנוטסעפ יד ,ןוז טימ לופ סנגער יד
 .ןלימ עטלא ײװצ ןופ לגילפ עדימ יד

 ,דאס־רסיק ןופ םיורא ןרעדנאװ סעבמעד יד
 ,ךײט ןרעביא טקוצ רעדור רעד

 ,״דאש א ,דאש א״ :טכראש רעדור רעד
 .ןראװלוב עקידײל יד ןצעגעג׳ס ןוא

 :״רעירעטניא״ רעשידלי רעד טציא ןוא
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 זעײסע

 ,ןראװאמאס עקידנעשטשילב ןופ ײט רעד טמארטש קיטכעמ
 — ךעלקינײא ,תוניחת ,טכילשטנעב רעביא
 ,סעבאב יד ןופ ךעלפײלש יד עיגרא ןא ןיא

 ,תובא יד ןופ ןעמענ יד ץלא ןעשטפעש ןפיל עניד ןוא
 ,ס״ש רעטשימעגפיוא ןוא דרעב יד ןיא רעגניפ ןשיט ףיוא

 םאב א סטנעדוטס א טימ ךיז ןוגינ רעד טכעלפ׳ס ןוא
 •ןאמ ,עדעזער ,ןעמולבנוז — ךעלטרעג ןיא

 .ןאסדאנ ןוא ןיקשופ ,סעדראקאק ,פעצ עדנאלב

 ןעטא יװ דניצא טיוט זיא סאװ ,יורג יא טלא יא ,טאטש יד״ סיוא טעז יוזא
 ןקיטציא םענופ בײהנא םי״יב ןרעטכיד רעד ןופ טאטשמײה יד ,״יארט יװ ןוא

 .טרעדנוהראי
 טאטש רעשידלי א ןופ טערטראפ רעטריםנעדנאק ןוא רענעש ןײק אטשינ
 ןיא ןבעגעג זדנוא טאה ןילאגראמ אנא סאװ ,םאד יװ עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא

 .״קסירב״ רעדיל ײװצ עריא
 זא ,קסירב טאטש רעד ןופ טערטראפ רעד זיא ץנאג ןוא ךעלטי״יהנײא יוזא

 :זא טגאז יז ןעװ ,ןירעטכיד רעד טימ םיכםמ ןענעז רימ

 ןריציפא ,ןטאדלאס טנורגרעטניה ןיא
 .טפאשדנאל עשידײ יד עילאק ןכאמ

 ־החפשמ ריא ףױא ןרעטכיד יד ךיז טסעמראפ טערטראפ־טאטשמײה ןכאנ
 ־טלעװ רעד ןיא רעדיל עםיורג יד ןופ סנײא זיא ״םאטש ןי״ימ״ דיל ריא .טערטראפ

 .עיזעאפ
 ־נע םעד ףיוא טכאמעג טאה דיל עקיזאד םאד סאװ ,םשור םעד קנעדעג ךיא

 ןיא יים ,טנעײלעג םיא ראפ םע באה ךיא ןעװ ,יעליעװ רוטרא טעאפ ןשילג
 ־רעביא רעשילגנע טראװ־ייב־טראװ רעטריזיװארפמיא ןא רענילמ ןיא י_יס ,לאניגירא

 .גנוצעז
 וצ ידכ ,לאמ א רעבא ןוא רעבא ןײלא ןענעײל ןעמ זומ דיל עקיזאד סאד
 דאהאראק םעד ,ןטלאטשעג יד ןופ לבריװעג םעד ,םטיר םענופ קימאניד יד ןליפרעד
 סאװ ,״טשימעגסױא קידעבעל ןוא טיוט״ ןעיורפ ןוא רענעמ .סעקסאמ יד ןופ
 ןופ לוק םאד ,״זיוה לקנוט א ךרוד יװ״ טולב סנירעטכיד רעד ךרוד ןעלפמארט
 ־נדײשטנא ןוא רעקראטש זיא סאװ ,ןרעיופאק ןוא ןסנאנאסיד עלא טימ השורי

 .לוק ענעגײא סאד יװ רעקיד
 ריא ןוא םײה ריא טנאמרעד יז װו ,רעדיל עקיצנײא יד ןענעז סאד .ןיוש ןוא
 ־נגער א״ ךרוד יװ ףיוא ךאנ טרעטיצ װו ץעגרע .שירעלאמ ןוא טקעריד םאטש

 :טלאטשעגדניק עטי״יװ ענעגײא יד ״ןרערט ןופ ןגיוב
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 רעגגאמ קיציא

 ,דניק ,וטסרעטיצ סאװ ,א
 ? ןגעקטנא ריד םוק דיא ןעװ

 .שזארימ א יװ טדניװשראפ ןוא
 רעד טימ גיוא ףיוא גיוא יורפ יד .ןײלא יז זיא רעטייװ .םוקקירוצ םוש ןײק
 סאװ ,ןאמ ןופ עקסאמ רעשיגארט״ רעד טימ לגנארעג ןשיגארט א ןיא ,טלעװ

 .״ןאפש דאנ ןאפש הללק א יװ דאנ ריא טײג
 לסילש א ןעװעג רעכיז טלאװ ןירעטכיד רעד ןופ עיפארגאיב עכעלריפםיוא ןא
 .ןראװעג רעראלק עיפארגאיב אזא ךרוד זדנוא ןטלאװ ןכאז דס א .קרעװ ריא וצ

3 
 .ןיטעג רעד וצ אפאם טהליפה ,״ןירעגגיװצאב ,עקיטכעמ ,עטידארפא ,א״
 ,עביל ןופ ןי.יפ םעד ןוא דײרפ רעד ראפ ךעלטפאשנעדײל ןוא סײה יז טעב םאד

 .רעטנזיוטראי טרעיודעגרעבירא טא.ר סאװ ,הליפת א
 ־ראמ אנא ןגעװ בײרש דיא ןעװ ,אפאם ןגעװ רדספ ךיא טכארט סאװ ראפ

 ? ןילאג
 ־ומ יװ״ רעדיל עכלעזא ןופ טעטיטנעדיא־םראפ עשיסאלק יד ראנ טשינ זיא׳ם
 דיל םעד ןופ גנוטטדנא עטלוב יד ןוא ,״ןראי״ ןוא ,״ענעטארטעג ליפ ,דרערעט
 .״ןטארקאס טרעהעג סאקיטדאפ ןיא טאה סאװ ,גנילגנײ א ןעװעג לאמ א ןיב ךיא״
 ראנ טשינ ,דיל שיטארע ריא ןום טפאשנדײל יד םאד זיא ץלא יװ רעמ ךאנ

 :״טגאז יורפ יד״ ןעװ

 ? גנאג ןוא קילב ןי_יז ןיא סע ןעזעג טשינ ןעד טסאה
 .סיורג ןוא םאזיורג זיא רע

 .םערוטש ןופ טמערופעג זיא רע
 גנאג ןקיטעפמיא ןײז ראפ זיא טלעװ יד

 .זיוה גגע וצ א
 טירט עקידנעמאלפ ענייז ןופ ןרופש יד ראפ ןוא
 .דימ ןוא ץראװש דרע עקירעיורט יד דיא ןיב

 לאמ א אפאס יװ ןידני_ירפ ריא וצ טבילראפ טעשטפעש יז ןעװ וליפא ראנ
 .״ײנש״ טסײה דיל סנילאגראמ אנא סאװ ,סיוא טשינ טכאמ׳ם .ןידני_ירפ ריא וצ

 :רעטרעװ יד ןופ רעצ ןרעטנוא טצלעמשעצ רע
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 .רעמײב עלא טני_יה טייב. ײנש רעד
 ,עקײינש ןי_ימ ,קיטעמוא וטסיב עשז סאװ

 ? עקיאד טינ עטרעטײװרעד ןײמ



 ןעייסע

 ןזאלעגפארא טנעה עלאמש ײז
 ,ןזאמימ יװ ןגיוא יד טכאמעגוצ ןוא

 ןסאלשעגנא דיז ,טגיװעגנײא דיז
 ,עקידנכראש םנטאש ןשיװצ
 עקידנכראה א ןויא עטכײל א
 .לגיופ רעםײװ רענײלק א יװ

 רוטלוק רעשיטעאפ רעפי״יר א ןופ טקודארפ א זיא עיזעאפ סנילאגראמ אנא
 ןרעװש םתס טשינ סאד זיא ,רעלדאב ןוא רעליש־דעקסאל עזלע י_יב טרעװש יז ןעװ
 יז זיא ,סולפנײא ןא טאהעג ריא ףיוא טאה עקליר םגה .ןײרא טלעװ רעד ןיא ךיז
 רעקיטפול טײקכעלדליב עשימטיר ריא ,טעאפ ןשישטי_יד םענופ רעלעוסנעס רעבא
 .רעטלוב ךס א ראפרעד רעבא זיא גנומיטשטנורג עשירעלדאב יד .רעטלגילפאב ןוא

 .ןלאפ סנטאש עיולב ,טניװ רעד טילב יולב
 ,ןלארטש עצראװש עגנאל ףיוא ײבראפ ראק א טילפ סע

 דרעװש א יװ למיה ןיא ןײא דיז טדײגש עמאלקער א
 טרעהרעד טינ יא ,אי יא ,דיז ןשוק ,ןכראש ןעמיטש ןוא

 .ןלאריפס עקיטכיל יװ ףיורא ךיז ןעלקיװ ןוא
 .ןבאל ,ןעגניז ןגיוא ,ןכוז ןגיוא ןוא

 ,ןרעיורט א זיא סע ,טכאד רימ רעבא
 .ןכאװ עטצעל םאד זיא סע

 .דרע יד ןענעגעזעג ןופ העש עטצעל יד

 ־כיד עכעלרעדנװו יד .ןגאלשעג טאה דרע יד ןענעגעזעג ןופ העש עטצעל יד
 .ןבילבעג זיא דיל ריא ראנ ,זדנוא ןופ קעװא זיא ןירעט

 ןופ ןכײצ א ןײז לקיטרא רענעבירשעג שיגעלי_יא ןיא רעקיטציא רעד לאז
 .רבק ןשירפ ריא ףיוא רעיורט ןוא טפאשביל

 לטעטש ןי_יז ןיוש טעװ ןושל־שידיי רעזדנוא ןיא גנאזעג ןביוהרעד ריא ,דיל סאד
 .ןטייצ עלא ראפ ןײטשאב ןײלא

 (1952 ילױ רעטבד ,קראי־ױנ ,״גאט רעד״)
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 יקסנילכישז לזײר ןופ רעדיל ךוב םוצ טראװריפ

 יד ןענעז ,״רצוא סעבאב רעד״ ךוברעדיל ןשיסאלק סרעװאנילוא םירמ ךאנ
 ןשיטעאפ־שליורם ןופ גנוקעלפטנא עתמא עײנ א יקסנילכישז לזײר ןופ רעדיל

 .ןליופניורק ןשידלי ןיא טימעג
 רעװאבראקס רעד ןופ רעבירא ןוא סיתא טגנירפש סאװ ,״שרעדנא סעפע״ ןא

 .ײרעבײרש־רעדיל
 טאה ,טכעלטנפעראפ טאה יקסגילכישז לזײר סאװ ,דיל עטשרע סאד ןיוש
 ןוא ןטילבנעמיולפ ןופ חיר ןטימ ןאטעג עײװ א טאה׳ס .ןכראהפיוא טכאמעג
 עטראצ ענעי טימ ,ןטפאשדגאל עקיטסבראה רעביא לגײפ ןופ רעטאלפלגילפ ןטימ
 .סאטוא עשיגאפאי יד ראפ שיטסירעטקאראכ יוזא ןענעז סאװ ,ןעגגוטײדנא עשיריל

 טאלב רעדעי טלאװ טכאנ ראפ
 — ןייז לגיופ א טלאװעג

 טנאה רעד ןיא גורק א טימ םורא ךיא ײג
 •ןײרא ןרערט ערעײז ביולק ןוא

 טלאװ ,טצוגאב יקסנילכישז לזײר סאװ ,טיזיװקער ןשיטעאפ ןקידנסיורד םעד
 ,ןקלאװ רעד ,עברעװ יד ,ץאק יד ,עמאמ יד :רעגניפ יד ףיוא ןלײצפיוא טנעקעג ןעמ

 .םענורב רעד ןוא דניק סאד ,רעלטעב רעד ,עילאפאט יד
 רעד ןיא ראנ ,סע טײג טיזיװקער ןשיטעאפ ןקידנםיורד םעד ןיא טשינ רעבא
 ,טכיל רעדנא ןא טימ טקעיבא םעד ןטכיולאב לאמ עלא םעד ןיא .גנוריסאױנ

 .גנומיטש רעדנא ןא ןעמוקאבסיורא
 טײקכעלדנעמוא רעד ןיא לאירעטאמ םעד ןריאלראװ ןופ חופ םעד ןיא ,ץרוק

 .רעגײטש ןרעיינ ןוא םעײנ א ץלא ףיוא ןוױטאמרוא ןרזחרעביא םעד ןיא ,ןי״ירא

 — עמאמ
 ,טכאמעג רעייפ טסאה וד

 ץלאה ךעלקיטש עראד ןופ טםאה
 ןוז א ןזאלבעצ

 :ןרעבױש ראה עני_ימ יװ טםרעה וד
 .קנאד א ,קנאד א

 — טגיװ רעד טניױו ןסיורד ןיא ראנ
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 ןעײסע

 ןײרא ץריש ןײד ןיא ,עמאמ ,םיא םענ
 .ןײא םיא גיװ ןוא

 ןבױלג ריד טעװ רע ,טניװ רעד
 לםפעש א יװ ןוא
 .ןגיוא יד ןכאמוצ

 טכע סיקסנילכישז לזײר ןופ ןרוגיפ־לארטגעצ יד ,דניק סאד ןוא עמאמ ידי
 .קיריל רעשייורפ

 סנקלאװ ןוא לגײפ .רעטניװ ןוא טםבראה ,רעמוז ,גנילירפ זיא ןסיורד ןיא
 עטכאמראפ רעדא עגעפא ךרוד װושרעדנא ץעגרע טא ,טראד טא ,אד טא .ןרעדנאװ
 ערוטנאװא יד ,ןדנובאגאװ יד אנקמ זיא ןוא טפאשקנעב יד ךאנ ײז טקוק רעטצנעפ

 .ןיירא טײקטייװ רעד ןיא
 רעד ןופ טנעװ ריפ יד ןשיװצ םורא ךיז טײרד יז .אד זיא עמאמ יד :רעבא
 זיא ןעמ תעשב ,ןליוק פא טשעל ,ךורפש א טימ דחפ םעד פא טכערפש ,םײה
 ךעלקיטש עראד ןופ ןא טדניצ יז סאװ ,םעד ךרוד טלעק ראפ טצישאב ןוא ,קנארק

 •ןוז א ץלאה

 — ללכב טפאשעמאמ ןופ ,ןײנ — עיזיװ־עמאמ רעד ןופ גנחעגײטש א וצ

 דגיק א .״קנארק זיא דניק א״ דיל םענײש םעד ןיא יקסנילכישז לזײר טײגרעד
 עקאװק יד ראנ טשינ ןוא ,קידלוש ךיז ןליפ ןעמולב יד ראנ טשינ ןוא קנארק זיא
 ירפ ןוא ,ךעלעדניה עלעג ןצפופ יד לגילפ עריא רעטגוא ןעמונעגרעטנורא טאה

 .טכאנ טכאמעג

 םעד קידנצישאב ,שימאמ םורא טמענ ,עילאפאט עטלא יד ,יז וליפא ראנ
 הלילח ךיז טזייװאב יצ ,געװ ןפיוא ןגיוא יד סיוא ךיז טקוק ןוא ךאד םענעיורטש
 עיולב טימ ןעלפענ יד ןטינשעגכרוד״ אד גאט ראפ טאה סאװ ,רעלטעב רעד טשינ

 .״ןגיוא

 ־רעדנא ןיא טנגעגאב ןבאה רימ ןכלעװ — רעלטעב רעשילרעטסיוא רענעי טא
 זיא סאװ — סעדאלאב־םקלאפ עשידיי עטלא ןיא ןוא ךעלהשעמ ענײש סנעס

 ־סיוא ךיז לאז יז זא ,יוזא ,רעװש ןוא ףיט טפאשעמאמ יד ןדנװוראפ וצ תוכב
 טבײלק טניװ ןוא רעדנאװ ,סנקלאװ ןשיװצ .ןרעװ דנילב םוצ זיב ןגיוא יד ןענײװ

 .םײה סעמאמ רעד יקסנילכישז לזײר סיוא

 עטושפ סעמאמ רעד .ןטסעשז עשינאזאמא ןײק טשינ טגאמראפ גנוטכיד ריא
 ןיא ךיז טגיפעג סאװ ,ךאז עטםדנימ עדעי .סאנראפ ריא זיא ןיבמאג ןיא בוטש
 רעטאק רעד ןוא רעטעלב־עלעביצ יד .דיל ןרעװ וצ יואר זיא ,םײה סעמאמ רעד
 ײרד ףיוא טמולח סאװ ,לקנעב סאד ןוא פמאלטפאג רעד .ןגיוא ענירג יד טימ
 ןעמוק׳ם ןוא דיז טשאװ ץאק יד טפלעה טאג זא ,ךאנ טסעומש רעװ ןוא .סיפ
 ,רעסערג ןוא רעסערג ןרעװ טנעה סעמאמ רעד ןוא סעבאב עטלא י״ירד טסאג וצ
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 וצ ףור םעד היש יד ןדניצנא לאמ טנזיוט ןוז יד געמ .ךעטנאה סאד קידנטעלג
 ענעגנאפעג יד טבײלב ןוא זיא יז .ןײגקעװא טשינ טעװ ןירעטכיד יד ,ןדעדנאװ

 .עילידיא־םײה רעד ןופ
 עשילדײמ עטסראבלטימ סאד םורא יוזא זיא ךוברעדיל סיקסנילכישז לזײר
 םיקסנילכישז לזײר ןיא טײקשירעדליב יד .גנוטכיד רעי_ינ רעזדנוא ןיא גנאזעג
 .עטריציקס טפיטשרעבליז א טימ ,עטנכײצעגגא טכײל א ,ןעזעג ןםיורד ןופ ,זיא דיל
 טרינידראאק ןוא ןטלאזועגנעמאהצ רעבא טרעװ עשיטאאכ קידנסיורד םאד
 סאד די-ילגראפ) דיל םאד טליגילפאב סאװ ,גנומיטש רעטסקינײװעניא רעד ןופ

 .(״טסבראה״ דיל
 ראפעג יד לכ־םדוק ,ןראפעג גנוטכיד םיקםנילכישז לזײר ףיוא ןרעיול יאדװא
 ןלעװ ,עטכע ןוא ענײש סאד ביל ןבאה סאװ ,רעטעג יד רעבא •טײקטרירינאמ ןופ

 .דיל ריא ןוא ןירעטכיד יד ןײמ ךיא — ןצישאב ײז רעכיז

 ,1936 עשראמ ,רעדיל ,יקסנילכישז לזײר :ךוב םוצ טראװריפ)

 .(בולק־געפ ןשידיי ןופ קעטאילביב
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 רעקיריל רעד שטױואלאגעס
 ןפארגאראפ ריפ ןיא טערטראפ

1 

 — ? ןבאה ביל יוזא סע ןעק ןעמ סאװ ,סע טמוק טענאװ ןופ ? דיל א זיא סאװ
 טרעפטנע ןוא ךאבנשע רעגבע ןאפ יראמ ןירעטכיד עשישטײד עטמיראב יד טגערפ

 ןאראפ זיא דיל א ןיא לי״יװ ראפרעד :ןײלא ךיז
 ...£1מ וגז6מ1§׳ 103מ§׳׳

 ©1מ \¥6ת1£ \¥ס1ך11בט1 טמ(1 0633מ§׳

 110(1 61מ6 £11117.6 86616.

 ןא ,ןטאש םענעגײא ןטימ גאלאיד רעקידרדםכ א זיא סאד ,דיל םעשטיװאלאגעס
 ־רעביא ןא ,ךיז ןעמענמורא ןא ןטלעז ,ןטלעז ןוא ליפש־זגורב א ,ךיז ןהנעטסיוא

 .ךיז ןטעב
 ןיא םיא טקוק ,טנוה א יװ ךאנ םיא טײג רע .י״ירטעג םיא זיא ןטאש רעד ןוא
 םענעגײא ןפיוא ךיז רע טליבעצ טײצ וצ טי״יצ ןופ ןוא הענכה טימ ןײרא ןגיוא יד

 .סאבעלאב
 .דיל םעשטיװאלאגעס ןיא בוט־םױ זיא ,טליב ןטאש רעטזיורקעג רעד ןעװ
 זיא׳ס ? טסרעה וד לרעדורב :רעקיםעלכאנ ,רעדלימ טרעװ ןאט רענעגיוצעגנא רעד
 ןיב ךיא זא ,טנײמעג באה ךיא יבא .ןײז ןײלא ןיימ ןופ תוכלמ ןיא לוק א ןאראפ

 .״םאזנײא קיבײא״ עקאט
 רעד ןיא רעבא .טײקינאטנײא ןא ןאראפ זיא זײרק־ףושכ ןקיזאד םעד ןיא
 .טעמוא םענופ ליפשנגיוא עמוטש עצראװש סאד טלוב ןעמ טריפש טײקינאטנײא
 םײב טי״יצ וצ טי״יצ ןופ טײלטגא שטיװאלאגעס ןכלעװ ,לכײמש רעשינײה רעד
 ־עקאק עליטש יד ןשעלוצסיוא חוכב טשינ זיא ,דערט רעקידנכאל רעד ןופ רעטיר
 .רעטײװ םיא ןטײלגאב ןעגײװעג ןביז ןוא ןענח ןביז יד .ןגיוא עקיזאד יד ןופ עירעט
 .רעיורט ןײז ןופ תושר ןיא ךיז ןעניפעג ןגעװ סעשטיװאלאגעס .טירט עני.יז ןטיה ײז
 ־עס ןיא טנעמעלע רעוױטאראקעד רעד ךעלדנעטשראפ ראפרעד עקאט טרעװ

 :ןי-יז ןײלא ןײז ןופ טנעװ עיורג יד ףיוא ןטנעמאנרא יד .קיריל סעשטיװאלאג

 ,עסי-יװ יד ,עקנאלש יד ,ןענאװש יד
 — גערב םוצ רעטנענ ץלא ןעמיװש ײז

 — ןסאלעג ךיז ײז ןרעדעפ טא
 .קעװא ןעילפ ךעלרעדעפ יד
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 םעראװ טרעװ רעםאװ םאד ןעװ ,טכאנ ראם
 ,ןייש ןקיטולב םעד ןופ טיור ןוא

 ,רעדימ ןיוש ןענאװש יד ןרעװ ןאד
 .ןײא ןיוש ןפאלש ײז ...ןעלמערד ײז

 — ןעלגילפ יד ןיא טקורראפ ןעלבאגש יד
 ? טײטשראפ רעװ ? םיורט רעײז סײװ רעװ

 עגר א ףיוא ףיוא דיז ןפאכ ײז
 .טײהרענעפאלשראפ ןעמיװש ןוא

 רעדליװ א לגיופ א ןעװ ,טעפש ןוא
 ,ײרשעג א טנעאנ ץעגרע טגנאלרעד

 ,ןענאװש יד טשינ רעמ ןיוש ןפאלש ןאד
 .ײז ףיוא דחפ א ןא טלאפ סע

 רעטצניפ רעד ןיא םורא ןעמיװש ײז
 ,פארא ןוא ףיורא ןקוק ןוא

 ,ןרעטש ענעדלאג יד ןעגנילש ןוא
 .פא ךיז רעסאװ ןיא ןעלגיפש סאװ

 ־אלאגאס ןופ ליפשייב שיסאלק א ןענעז ״עסטװ יד עקנאלש יד ,ןענאװש יד״
 רעד תעב ,קי־ח זיא טײקמאזגײא ןי_יז ןופ תוכלמ ןיא תעב קיטנעמאנרא סעשט
 ...אש זיא׳ם ...ןעגנאז יד ןשיװצ רעסעװראב א ןראװעג ןפאלשטנא זיא טניװ
 רעטכיד םענופ טנאה עקידרעגייב עכײלב יד ראנ .וליפא טשינ ספיפ ןײק ...ליטש
 טנעװ עטסופ יד טריראקעד ,ןעלװאט עצראװש יד רעביא שיגעלע ןוא ןיד טרירביװ
 טימ ךעלדײמ־רעשיפ טימ ,ןרעטש ענעדלאג ןעגנילש סאװ ,ןענאװש עסײװ טימ
 סאװ ,טיזיװקער־אקאקאר ןצנאג םעד ,םײהעג ןעגניז םאװ ,ךעלדײלק עטצראשראפ
 ־פאלש ןראװעג רע זיא ןשטיװאלאגעם י_יב ןוא םצע ןזעװעג רע זיא סודי_ינ בײל ײב

 .םעגײז רעיורט םעד ןרעפעלשוצגײא ידכ ,דיל

2 

 ,טריטנעמאנרא ,טריראקעד רעטכיד םעד ןום טנאה עקידרענײב עכײלב יד
 ףיוא ןרעיול סאװ ,דחפ םעד ןוא ןײװעג םאד ןליטשוצנייא ןוא ןליפשראפ וצ ידנ

 ...םיא
 ,גרעב יד ןום .זעװרענ ןרעװ דלעפ ןיא ןעגנאז יד .ארק א טלטניפ למיה ןפיוא
 טימ פארא טרעטאלפ ,טײקמאזנײא רעד ןופ תוכלמ םאד םורא ןעלגניר סאװ
 ןליהראס ןוא ןרעטאלפ ןרעײלש עצראװש ןביז עריא ,טכאנ יד ראה עטלטאפעצ
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 ןעייסע

 עשיגעלע עליטש יד סיוא ןקעמ ,פא ןשעל רעגניפ עשירעטסיה עריא ...גנידצלא
 עשיגעלע־שילידיא עצנאג יד .ןעלװאט עצראװש יד ףיוא טנכײצעג ,קיטנעמאנרא
 ךיז טזײל ,םישישב לוטב טרעװ עװיטאראקעד סאד .שיטעטאפ טרעװ טפאשדנאל
 ןדאלעגנא טרעװ טפאשדנאל יד .ןושל טמוקאב ערענאיזיװ סאד .לגלוגמ טרעװ ,ףיוא
 טקעמש׳ס ,רעפיט ןעעז ןגיוא יד ,רעפראש ןרעה ןרעיוא יד .גנונא ןוא זמר טימ
 וױרב ענעםירעצ ןוא יודיװ ענעגראװעג טימ ,לכה ךס טימ ...שםנה ןובשח טימ

 .קירטש א ןײלא ךיז ראפ ןעײרד סאװ ,טנעה עקידגרעביפ טימ

 טניװ רעד טנינה טאה טכאנ עצנאג א
 ,טגאלקעג ןוא טרעמאיעג

 טצפיזעג רעװ טאה טכאנ רעד ךרוד ןוא
 .טגאזעג ליטש םיליהת ןוא

 ,וױרב עטלא טגעײלעג באה ךיא
 .טנערבראפ ןוא טנעײלעג

 לארטש א טכוזעג קערש טימ באה ךיא
 .טגעװ עטסופ ענינמ ףיוא

 זאלגלגיפש לקיטש א ...טםיזמוא
 ,טכאלעג רימ ןופ טלאק טאה

 ןעװעג קנאדעג ןי״ימ זיא םוטש ןוא
 .טכאנ ןוא טײקמאזנײא ןופ

 ,ורמוא רעטרעגײטשעג זיא זאלגלגיפש לקיטש םענופ רעטכעלעג עטלאק סאד
 ןוא טנאװ טי״יז רענעי ףיוא ןגאז־םיליהת עדמערפ סאד ...לאניפ רענעגיוצעגנא
 ןײגפיוא ןוא ,ןעמוטשראפ ןלעװ טגאה םרעטכיד םעד ןיא זאלגלגיפש לקיטש םאד
 סאװ ,דרעפ ןטרגפעג םענופ ,עילידיא־טיוט ןופ ןזאג עקידנקיטש עלעג יד ןלעװ
 עקארק א טעװ ,ד1ס רעטצעל רערענאיזיװ רעד ,ארק יד ןוא .םירבק ןשיװצ טגיל

 .טפאשדנאל רעד רעביא ןאט

 — ןגיוצראפ ןםייװ ןיא םירבק ןוא תובצמ
 זארק

 — ןגיוצעגסיוא דלעפ ןיא רגפ א טגיל דרעפ א
 וארק

 — ןפיולטנא ןוא דרעפ ןום רעקיטש ןסי״יר טניה
 זארק

 — עצראװש א םנטינװ רעד ןופ ארק א וצ טגנירפש
 !ארק
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 תוכלמ ןיא ךעלמײה טשינ םיא זיא׳ס .עקלױל יד טרעכיורראפ רעטכיד רעד
 םעד ןבי״ירטראפ וצ הלוגס עטוג א זיא עקלױל א ןופ ךיור .טײקמאזנײא ןייז ןופ
 :ףוס םוצ זיב ןעגנורעגי״יטש עשיריל עגיג׳ז דאנ טשינ טײג שטיװאלאגעס .דחפ
 טרעפעלש רע .געװ ןופ טימ רעד ףיוא ןעגנומיטש עני.יז ןופ םיורא טגנירפש רע
 ןופ טימ עמאס רעד ףיוא עקידנפאלש רעביא ײז טזאל ןוא ןעגנועז עני״יז ןי״יא

 ןרעפעלשוצנינא ןעגנולעג זיא׳ס ןעמעװ ,טנאטסערא ןא יװ ןוא .זארטשרעזיאק
 ,״קוק״ גנילירפ םוצ טכאמ ,טםוק א רעטנוא ריז רע טלאהאב ,סרעטכעװ עני.יז
 ןפאלש טציא .טנעה יד ןיא ןראשטינאי עצראװש יד י.יב ךאנ זיא המשנ ןי_יז תעב
 ןלעװ ײז זא רעבא ,זארטשרעזיאק ןופ טימ עמאס רעד ףיוא עטעדאשטראפ ײז

 זןפאכפיוא ךיז
 ־רעביא ,עטלײאעגוצ סאד היל ןי.יז ןום עשיראטנעמגארפ סאד ךיז טמענ ןופרעד
 רעד זיא שטיװאלאגעס .טײטקידנעראפ רעדײא םיזמר עשיריל רעמ ;ענעסירעג
 ענרעדאמ עקידרעטעפש יד סאװ ,ןאט ןזעװרענ־שיריל םענעי ןופ רענאזגא רעטשרע
 ־ילפ רעשיטנאמאר־שידניק סנראהנײא דוד .טקידנעראפ ןוא טפאכעגפיוא םיא ןבאה
 רעשידױ רעד ןופ ןראװעג טצאשעגפא זיא הסלמ־תב רעכײלב רעד ןגעװ רעטס

 .ןגיװשראפ ןעמ טאה םזיריל ןזעװרענ סעשטיװאלאגעס .קיטירק

3 
 ןעגנורעגינטש עריא ןיא .ןםונימ ןוא ןסולפ טאה טעטיזעװרענ םעשטיװאלאגעס
 ,דנילב סיואכרוד ןלאפפארא ןוא סעיניללטימ עריא ןיא ,שירענאיזיװ יז טרעװ

 .קידװעעז טשינראג
 טיזיװקער רעשירעלאמ רעד ,קינאטנײא בור׳ס ןעגעז ןעגנורעדליש־רוטאנ עני.יז

 .םערא —

 ,עקנאל ןוא לאװק ,לגײפ ןוא דלאװ
 ...יאמ ןופ טגניז למיה ןוא דרע

 :רעדא

 ,פא טלגיפש םע יװ ,רעסאװ ןיא קוק א ביג
 .פארא פעק יד טימ ןעײטש רעמײב עלא

 יד .שיטאדקענא ראנ שירעלאמ טשינ רע טעז ןזיור ןופ ןבראפ עקידנענערב יד
 ־שאב טייקסיורג סעני_יה .ןעני_יה י.יב טנרעלעג רע טאה ןשיטאדקענא ןופ גנודנעװנא
 .ןרענאיזיװ םעד טימ ןשיטאדקענא ןופ גנושימ רעקיטראנגײא רעד ןיא רעבא טײט

 .ראכ־היול ןוא לדנח ,דנװו טימ זירפאק ןופ
 .ןעניגיה ןיא קילאמנײא טקעלפטנא ךיז טאה גנושימ עלאיגעג עקיזאד יד
 ־שיטאדקענא סאד רעביא טבי״ילב .ןרזחרעביא טשיג רעבא ןכאמכאנ ךיז טזאל יז

260 



 ןעייםע

 םעד ןיא יװ ,ןעלגילפ ערענאיזיװ יד ןא לדאזיפע עשיריל סאד ,עװיטפירקסעד
 :לשמל ,ןשטיװאלאגעס ןופ ״ןזיור״ דיל ןטנאמרעד

 ,ןזיור ןעילב ןטראג ןיא זדנאשק םײב
 ;ךאװש ןוא טלא זיא ןײלא זדנאשק רעד

 ,ןזײב א טנוה א ראפרעד טאה רע
 .ךאװ רעד ףיוא קידנעטש זיא טנוה רעד

 ,ןזיור עטיור ןסײר רעדניק ןליװ ןוא
 — טיולפ ןכרוד ןעגנירפש ןוא

 ןזײב םעד טגוה םעד זדנאשק רעד ןא טצײר
 .טײהרעליטש טלכײמש ןוא טײטש ןוא

 ןטונימ עטרעגי״יטשעג סעשטיװאלאגעס ןיא שזאזײפ רעד טרעװ ,טרעקראפ ןוא
 דיל ןי״יז ןיא יװ ,לבירג־ןח עשיטאדקענא סאד ראפרעד רע טרילראפ ,רענאיזיװ

 :לשמל ״גנאגראפנוז״

 ,טנאזיראה גערב םײב ,דלעפ ןפיוא טי.יװ ןטראד
 ,טנאנ יוזא דרע יד טכײרגרעד למיה רעד װו

 ,טנערב ןוא ןעמאלפ ןיא טבראטש ,ןוז יד םאזגנאל ךיז טשעל
 .טנעה יד ןעמאלפ יד וצ טביוה רעצעמע ןוא

 :טאג רעביל ,ןא טמוק סאװ ,טכאנ יד םיא טקערש םע יצ
 ? דאש א רעטציא םיא זיא טײגראפ סאװ גאט רעד יצ
 םוטעמוא טכאנ טרעװ םע ,טעבעג ןײק טפלעה סע ראנ

 ...םורא ךשוח ןיא טרעדנאװ רעצעמע ןוא

 עטםעב סאד ןכוז ןעמ ףראד ןעגנורעגי_יטש ערענאיזיװ־שיריל עקיזאד יד ןיא
 זיב סעיצאמע ערענאיזיװ יד סיוא טשינ ןעקנירט ײז .קיריל םעשטיװאלאגעס ןופ
 ןעגנונעכײצ־טפיטשי_ילב ערענאיזיװ ןענעז ײז :ליפשײב םוצ אפ א יװ אנד םוצ
 יד ןופ אפוג ךיז ראפ טרעװ רעד .טימעג ןקױרמוא־קיסיואכרוד א ןופ ןאפ ןפיוא

 ־ראפ וױטקעפסרעפ רעכעלטכישעג־רוטארעטיל רעד ןוא םיזמר ערענאיזיװ עקיזאד
 .ןעגנוכײרגרעד עשיריל עטסעב סעשטיװאלאגעס ןופ גנוטי_ידאב יד טלפאט

 עמעאפ רעקיטכערפ ןײז ןיא רקיע רעד ,סעמעאפ עני_יז ןופ לײט א ןיא
 ןופ רעטסינג עטוג יד .ןוקית א עשירעלײצרעד־עשיריל סאד טמוקאב ,״עניגער״
 טכײרגרעד ןוא ןלוקסומ יד טגנערטשעגנא אד ןבאה רעדיל עשיריל ערעםעב עני_יז

 .עלאמיסקאמ סאד
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4 

 זיא׳ס .דיל םעשטיװאלאגעס ןופ רעטקאראכ ןשיראטנעמגארפ םעד אפארפ א
 ןקיצנײא ןײק .םולב וצ םולב ןופ טלינא סאװ ,גנילרעטעמש א ןופ ילפרעטאלפ רעד
 רע טריר ןרירנא ראנ ףוס םוצ זיב םיוא טשינ רע טקנירט םס ןוא טפוד רעכעב
 עקיזאד יד ׳טימ יז טמענ לאמ א .ריראב ןקילינא םעגופ עיזעאפ יד זיא׳ס .ןא עלא
 ןיא .טשיג טשינראג לאמ א ןוא ביוטש ןפארט א לאמ א ׳ןוז ןפארט א ,עיזעאפ
 רעד ןוא םטיר רעטכײל רעד פא ויז טליפש גאטגנילירפ ןײא ןופ ןעמאר יד
 -תעמ רעד ןיא .חופ ןײק ןוא טינצ ןײק אטשינ זיא ןשיעטעמארפ םעד ראפ .לרוג
 .עלעגײפ־רעמוז אזא ןופ עדנעגעל ןוא טיוט ,ןבעל ןעײל — וױטקעפסרעפ־תעל
 רעשילדײמ א ןופ ךעלפענק־רעטומלרעפ יד טימ ליפש א זיא קיריל עקיזאד יד
 יורפ רעפײר א ןופ ןציצ יד טימ ליפשרעקאלפ רעשיטארע רעד טשינ ןוא עקזולב

 טנאה רעדימ רעד ןיא תעב ,ורפא ןופ עיזעאפ יד זיא קיריל סעשטיװאלאגעס
 סאװ עקטסיזאנמיג רעקיראינצכא רעד ןום לטסיטאב עטרימרופראפ סאד טרעטאלפ
 ־אר ןופ חיר ןטימ גנאזעג־ןלאגיטכאנ .ןאיפעטראפ ןבענ ןראװעג ןפאלשטנא זיא

 .ןעלדנאמ ןוא סעקגישז

 עשיטעאפ יד ייברעד קידנסעגראפ טשינ ,קזרדנינא־לכה־ךס רעד זיא םאד
 ןעגנתעגטטש עזעװרעג יד ,טינצ וצ טינצ ןופ ןצילבםיוא ערענאיזױו יד .ןטקאטפיוא

 'ןײז ןופ עטסעב םאד טקעלפטנא טאה שטיװאלאגעס עכלעװ ןיןז

 ־אלאגעס רעקיריל ןוס טערטראפ רעטנכײצעג טפיטשינלב טימ רעקיזאד רעד
 טשינ טאה לבױ ןשירארעטיל ןקיראי־קיסינרד ןינז ןופ טײהגגעלעג רעד ינב שטיװ

 .גנוצאשפא רעקידגעמענמורא ץלא ןא ןופ עיזנעטערפ יד
 שטיװאלאגעם רעטכיד םעד ןופ טלאטשעג יד ןריציקס וצ וװרפ א רעכיג זיא׳ס

 .ןאעטגאפ ןשירארעטיל רעזדנוא ןופ ןעלװאט יד ףיוא

 ביוהנא עמאס םינב ןענאטשעג זיא סאװ ,רעטכיד א וצ סורג־סטײהנגעלעג א
 גנילרעטעמש ןקירעיורט־םאזנייא םעד טולאס א .דיל ןשידױ םענרעדאמ םענופ

 .קיריל רעזדנוא ןופ

 קיסיירד ןינז וצ שטיוואלאגעם .ז ןגעװ״ :גנולמאז רעד ןופ)
 (1933 עשראװ ,״1903-1933 לבױ־רעביירש ןקירעי
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 םילשמ סגראבנײטש רזעילא

 א
 ןענישרעד זיא קרעװ עטלמאזעג סגראבנײטש רזעילא ןופ דנאב רעטשרע רעד
 זיא רעטכיד םעד .טיוט ןײז ךאנ םישדח ראפ א ,1932 ראי ןיא ץיװאנרעשט ןיא
 תעב ,ןבראטשעג זיא רע .קרעװ עטקורדעג סאד ןעז וצ ןעװעג טרעשאב טשינ

 .ןגױב־קורד ןטי״יװצ םעד ןריגעראק םי״יב ןטלאהעג טאה רע
 טשינ טםײװ ןעמ ןוא טכירעגמוא טמוק סאװ ,אזא גנונא רעלעקנוט א טימ
 טליפרעד רעטכיד רעד טאה — פא טשינ לאמ ןײק טראנ יז רעפא ,ןענאװ ןופ
 גנאלק־ןראנאס ןיא ןאטעג עײװ א םיא ףיוא טאה סאװ ,טיוט םענופ םעטא םעד

 .י״ירד רעגײז םענופ

 .רענײלק רעד לרעזייל בר לרעמיצ ןיא ךיז י_יב טציז
 ,רע ןײלא ךיז וצ טדער

 לטעמוא וטז ייב רע טגערפ
 ״? רענײא זיא סאװ״

 :טעמושז רעיוא ןיא גילפ א יװ ,רע טרעה
 ״ז רענײק ךאד זיא רענײא״

 ,ײװ־תוקפס עפראש יד טגאז
 ״ױיװצ ראג זיא רענייא״ .-םיא טדיױשעצ סאװ

 ״? ייברעד םעגעעזעג־טשינ א ,ןצעמע ךיא ליפ עשז־סאװ״ :רע טגערפ
 .ײרד רעגײז רעד טגנילק

 .טראנעגפא טשינ טאה גנונא יד
 ״רענעעזעג־טשינ״ רעד טאה גאטראפ רעגײז א ײרד 1932 ץרעמ ןט־27 םעד
 רעד .ןגיוא םרעטכיד ןראפ רעני״יז עסאק רענרעבליז רעד טימ ןאטעג ץילב א

 טלאטשעג רעטסנגײא ןייז ןיא טקעלפטנא לאמ סאד ךיז טאה רענעעזעג־טשינ
 ־עג לאמ סאד ךיוא טאה ,ןא קיבײא ןופ םלועה־רדס רעד ןיוש זיא׳ם יװ ,ןוא

 .ץראה עכעלשטנעמ סאד טצאלפ
 לאמ םאד לשממ רעד טאה עיזיװ רעקסעדאלאב־לענאיצאמע רעד רעביא
 ןבעל ןי_יז ןופ לבאפ יד .ןעװעג רבוג םיא טא.ד יז .ןענאפשרעבירא טנעקעג טשינ
 טראװ טױט ןייז ןופ לבאפ יד ;טקיטלאטשעג ןײלא רע טאה טי_יצ ןייז ןוא

 .ןקיטלאטשעג טשרע יז טעװ םאװ ,שרױ םרעטכיד ןפיוא
 ־עשראװ יד ןופ רענײא ןיא גאלארקענ ןטקורדעג ןי״יז ןיא טאה ןרעטש לארשי
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 טװורפעג ״רעקורד ןײק ןעװעג טשינ זיא סאװ ,רעסכיד א״ ןעגגוטײצ רעװ
 ־וק רעד י .אזא זירפאק א םעפע יװ ,ךיז ןקורד טשינ סגראבנײטש ןשטײטסױא
 ןשיװצ זא ,ןלײצרעד וצ ןםיװ טשרע טעװ ןגראבנײטש ןופ ףארגאיב רעקידנעמ
 ־ארג א ןענאטשעג זיא קרעװ ענײז ןופ גנוכעלטנפעראפ רעד ןוא ןגראבנײטש
 ןעגנומעה עקיזאד יד ןופ ןצנעװקעסנאק יד רעבא ,טאדקענא־עפיטנאסק רעקסעט

 .עשיגארט ןראװעג תמאב ןענעז
 אלימב ןוא טקורדעג ןעזעג טשינ סני״יז קרעװ ןײא ןײק טאה רעטכיד רעד
 ןכאמ ,קרעװ ןכעלטנפעראפ ןרעביא ןגיובעג קידנציז ,טנעקעג טשינ רע טאה
 טכײרגרעד םיא ךרוד זיא סאװ ,ןעמעלא םעד טא ןופ לכה־ךם םעד ןײלא ךיז ראפ
 ןוא ךיז ןטםעמראפ וצ ףיוא ןבילבעג ךאנ םיא זיא סאװ םעד ןופ ןוא ,ןראװעג

 .ןכײרגרעד
 קיטעגאלאפא רעד רעטנוא לײװרעד ריז טכערב טערטראפ־גראבגײטש רעד
 ןופ גנוצעשרעטנוא רעטלוב א רעטנוא ןוא טי״יז ןײא ןופ םיברוקמ עני.יז ןופ

 .טײז רעטײװצ רעד
 טגורג ןופ ןענעז רעטכיד־לבאפ ןשידלי ןטסקידנטײדאב םוצ ןעגנאגוצ עדײב
 ־יטסימ א םרוג רעכיג ןענעז גנוצאשפא רעד ןופ ןטאטלוזער יד ןוא שלאפ סיוא

 '.גנוטכיולאב עשיטירק עוױטקעיבא ןא רעדײא עיצאקיפ
 עטלמאזעג יד ןעװ ,ןרעװ ןבירשעג טשרע טעװ עיפארגאנאמ־גראבנײטש יד
 געװ רעד ראנ טביילב לײװרעד ;ןרעװ טכעלטגפעראפ ןצנאג ןיא ןלעװ קרעװ

 .גנורילומראפ רעקידנפיול רעד ןופ ,גנוטינדנא רעקידנפיול רעד ןופ
 .אזא װתפ א ןייז ליװ לקיטרא רעקיזאד רעד

 ב
 ןיא ךיז טפראװ ,םילשמ םגראבנײטש ןופ דנאב ןטשרע םעד קידנזעלרעביא
 טרעדיילש ןוא טגארט סאװ ,סאטאפ רעלאיצאס רעקראטש רעד לכ־םדוק ,ןגיוא יד

 .ץנעטנעס רעשיטירק־לאיצאם א וצ לשמ ןדעי א טעמפ
 עקסעטארג ,ןעגנוריצנערעפיד עקידרועיש ןא ןופ טי_יצ יד — טי״יצ רעזדנוא
 טכאמעג לעוטקא לאמ א רעדיװ טאה — ןרעדיװ־רעדיק עקידרדספ ןוא ןרעיופאק

 .םראפסגנוטכיד עוױטנאטנעזערפער א סלא ,לשמ םעד
 טשינ ןבאה טי.יצ רעד ןופ ןדנאנארעדיװ ןוא ןצנעדנעט עלאיצאס עטלוב יד
 ןעמרוטשוצסיוא ךיז ,ןטםענוצגייא ךיז װו ,טרא רעקיסאפ ןײק ןעניפעג טנעקעג

 •לבאפ רעד ןיא יװ — ןריטיגאוצםיוא ןוא
 ,םראפסגנוטכיד עקיצנײא יד ,תוהמ ןי.יז טיול ,זיא טייז ןייז ןופ לשמ רעד

 — רע לײװ ,רעדיװ־רעדיק ןצנאג םעד ךיז ןיא ןעמענוצני.ירא לגוסמ זיא סאװ
 יד ןעטנעפ ןוא ןקיטלעװאב ןופ טכער סאד םיוא טצונ — םע טםײה לשמ רעד
 ־מוא ןקידנריזיראגעלא ןא ךרוד ,לפשה־רסומ ןקידנדניב א ךרוד ןדגאנארעדיװ
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 ןעײםע

 .ץנעטגעם רענעי רעדא רעד וצ געװ
 טשינ ןפוא םושב רעבא ןעמ ראט לבאפ רעד ןופ טרעװ ןשירעלטסניק םעד
 ־סניק א ןא קידנעטש ןופ זיא עיראגעלא — געװמוא ןקידנריזיראגעלא ןיא ןכוז
 ןבי״ילב סאװ ,םלפשה־רסומ עשיטקאדיד יד ןיא טשינ ןוא — טובירטא רעשירעלט
 ןעגעז ײז לפיװ ףיוא — ןוא ןעכעלטכישעג־טײצ ןיא ןקעטש ןפוא ןלאטאפ א ףיוא

 .סרעקיראטסיה־רוטלוק ראפ ןטנעמוקאד — טסײגטײצ ןראפ שיטסירעטקאראכ
 עריא ןופ טפארק רעד ןיא טגיל לבאפ רעד ןופ טרעװמוא רעדא טרעװ רעד
 ־ערפ לבאפ יד רעכלעװ ןיא םראפדיל יד .ןטנעצקא עשילאקיזומ ןוא עשיטסאלפ
 טדנעװעגנא ןרעװ סאװ ,סעירעטירק עפראש יד רעטנוא יז מלעטש ,ךיז טריטנעז

 •אקסאיפ ןשיטעאפ רעדא גנוכײרגרעד רעשיטעאפ רעדעי יבגל
 ןשיראגעלא ןיא טשינ ,אזלא ,טגיל לבאפ רעד ןופ טרעװ רעשירעלטסניק רעד
 טרעװ ןשיטסאלפ ןיא ראנ ,עקסאמ רעשןיח רעד ןופ גנוטײדנא רעדא ,ןאטײב
 סי_ימש רעדא ,ןכײצ־ףורסיוא םענעי רעדא םעד ןיא טשינ .אפוג גנונעכײצ רעד ןופ
 טעלג רעדא ,הדימ רעטכעלש רעד ןופ פאק ןקידניז ןרעביא שטײב רעד טימ
 סאװ ,טעטילאקיזומ רעשיריל־שיפע רעד ןיא ראנ ,רעטוג רעד ןופ לפעק ןרעביא

 .לשמ םעד רעביא ןוא ןיא טרירביװ
 ךיז טריזילאער םילשמ סגראבנײטש רזעילא ןיא םאטאפ רעלאיצאס רעד

 .ןשיטקאדיד־שיריטאם א ןוא ןשיריל ןײר א גןגעװ ײװצ ךרוד
 ךיז ןריניבמאק ,דיז ןצײרק ןטנעמעלע ײװצ עקיזאד יד װו ,םילשמ ןאראפ

 .לכשה־רםומ םענעי רעדא םעד וצ ײז ןריפרעד ןעמאזוצ עדײב ןוא
 יװ ,ןענעז םיטרפ יד .רענעדישראפ א זיא םילשמ עקיזאד יד ןופ טרעװ רעד
 טלעפ טפא רעבא ,שירעדניפרעד ןוא טנאםערעטניא ,לשמ ןשיגראבנײטש ןדעי ןיא
 ־עלע יד ןופ גנושימ רעד ןיא טכיװעגכײלג סאד םילשמ עקיזאד יד ןיא אקװד

 .עיציזאפמאק רעד ןופ עלארגעטניא סאד ןוא — ןטנעמ
 יד ףיוא ןצנאג ןיא לשמ םעד טגארט טגעמאמ רעשיריל רעד װו ,טראד
 רעשיטקאדיד רעד ןפוא ןכעלרעדנװו א ףיוא טפא םע טכערב ,לגילפ ענעגײא
 םעד — לבאפ רעד ןופ שזאפ ןעײרטעג םעד טכאמ ,רענייב יד ןא עטנעופ
 סע טביוהרעד ןײלא ןוא ןגיוא יד רעטנוא ״סנרעטמאל עאלב״ — לכשה־רסומ

 .םזיראפא ןטרעטי_ילעג םוצ ״רעכעה דאנ טשינ ביוא״ ןופ גנארדילפ ןיא דיז
 םעד ריטיצ דיא .״עלעגײפ־רעמוז סאד ןויא רעלדא רעד״ גליפשײב א טא

 :ןצנאג ןיא לשמ

 ,עלעגײפ־רעמוז א דאג ,רעלדא ןא טגאיעג דיז לאמ ןײא
 ,ךיז טײטשראפ עם

 — ןליטש וצ ףיוא רעגנוה םעד טשינ
 ,ךיז יוזא טאלג
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 רעגנאמ ןייציא

 •זלױו ןײז ןופ סאד זירפאק א
 ,ןליפש ךיז עקשטעבאב א טימ רעלדא ןא לאמ א ליװ
 .עלעגער א טפאכ עמ יװ ,יז טפאכ ,ריא ךאנ ךיז טגאי

 ךיז טליפשעגפא
 ךיז טליפעג ןוא

 .טניװגנילירפ םענופ רעגנירג ,רעדלימ
 קיטומםיורג עלעגיופ סאד פא רע טזאל

 — קיטולב ןײגפיוא ןוא ןײגראפ ןוז יד געמ)
 .(דניק א ךאד יז זיא ,ןגיובנגער ןטימ ךיז טליפש יז ןעװ

 ,ריד ילפ״ :רעלדא רעד עלעגײפ םוצ טגאז
 ,ריד ילב ןוא עלעמילב־רעטאלפ ןי״ימ ,ילפ

 .טײהרעטנוזעג ךעלעמילב עלא רעביא
 ,״סטכעלש ןײק טנײמעג טשינ — ןאט־ליפש א רימ ךיז טלאװראפ ראנ

 דײרפ ראפ ךיז רעסיוא זיא ,עלעגײפ סאד ,סע טלפאצ
 ,סטכער סעפע יװ ,ךיז רעלדא םוצ טדנעװ עס ןוא

 :דײר עגולק ענױזא טדער עס ןוא
 ,רעקילםלמיה ,רעפאכנרעטש ,וד א״

 ,רופש טשינ טסרעװ וד ןוא טולבנוז טימ ןא ךיז טסקנירט סאװ ,וד
 :ןגױצעגסױרא רעיש תױח סאד רימ ךאד טםאה

 !ןקארשרעד יוזא ,ךיז ןקארשרעד יוזא ךיא
 ן ןקארבעצ ךימ טסעװ טנײמעג ,יכ—יכ—יכ

 ,ןגיוא עניימ ןיא ןײל ונ ,ןײל רעבא
 1 םארדראפ ןופ ןמיס א טראד וטסניפעג יצ

 ,טנױה ראנ טשינ ,דימת לחומ ,ןדעי לחומ ןיב ךיא
 טנייפ עני.ימ ראפ ךיא

 .סופ־ןעמולב ןדעי ןופ טפאז ךיא קנירט
 ״ז טגאמראפ טלעװ עצנאג א ראפ גנױײחאפ ץראה ןי_ימ — ךיא

 :טגאז ןוא טקוק ,רעלדא רעד םיא ףיוא טקוק
 רעטלא רעד ריד וצ טגאז סאװ ,רעה ,ךימ סיוא רעה

 :רעטלאפש־עראמכ
 י ןעײרש טשינ לקיטשינ ןײק לאז — לחומ ןיב ךיא״

 ״!ןעייצראפ געמ ראנ רעד ,ןפארטשאב ןעק עם רעװ

 ־נצנעלג א זיא — ךוב ןצנאג ןיא עטסנעש יד ןופ רענײא בגא — לשמ רעד
 טרעדי״ילש טנעמאמ רעשיריל־לארגעטניא רעד יוזא יװ ,ןזייװאב וצ ףיוא לשמ רעקיד

 סיורא םע טרעדיללש ןײלא לשמ םעד ,לטי.יט םעד טנאה סטסילובאפ םענופ סיורא
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 ןעײםע

 עטגעופ עשילאראמ יד טרעטייל ןוא .גנולעטשנײא רעלאיצאס רעכעלטגגײא ןײז ןופ
 .םזיראפא ןשינאעשטינ בורק א וצ לשמ םעד ןופ לאפ ןיא

 דיז ליװ דיא .דנאב ןטשרע ןיא ײר עצנאג א ןאראפ ןענעז םילשמ עכלעזא
 .״ךעלדרעפ ײװצ״ — ןימ םעד ןופ לשמ ןטײװצ א ףיוא ןלעטשפא עגר א ףיוא דאנ
 ,יראמ אטנעמעמ א .טפיטש םענרעבליז א טימ טנכײצעג ,עיגעלע־לאטש א זיא׳ס
 זיא טםליװ וד — זיא לשמנ רעד .גנאהראפ ןרעטניה קירעיורט טלכײמש םאװ
 קירנרעהוצ ,טאה ןײלא רעטכיד רעד .אטשינ רע זיא טסליװ וד זא ןוא ,אד רע
 םעד — ןטשאק רבח ןטיוט רעײז ןגעװ דרעפ ײװצ יד ןופ סעומש םוצ דיז
 ״ןטשאק רבח ןטיוט״ ןראפ ײה בעלאשז ןרעביא הרכזה יד .ןריולראפ לשמנ
 ןופ דרע רעד רעביא טזי״ירק סאװ ,רעיודאב־למרומ רעקיבײא רעד יװ דיז טרעה
 דמערפ א :ןגיוא יד ראפ ריד טפושב לשמ םענופ םטיר רעד .קיבײא זיב קיבײא
 םענבירד א ךרוד ןגעװ עקידלפענ רעביא ךיז טפעלש סאװ ,היװל עטנעאנ
 רעטיצ ןוא לפאצ םעד טגנילשראפ סאװ האלדרע םענעי וצ ןגער ןקיטסבראה
 ןענעז סאװ ,ןעמעלא ןוא רימ ןוא ריד ראפ טזאל ןוא ןזעװ ןקידעבעל ןדעי ןופ

 .ןרעיודאב ןוא ןרעיורט םאד רעביא ,טײז רענעי ףיוא ןבילבעג
 םעד ןעלבארגםיוא אמתםמ טעװ ןוא ןכוז ןזאל רשפא דיז טעװ רעזױל א
 רעייז ןיא טיגיל םילשמ עכעלנע ערעדנא ןוא םעד ןופ טײקראטש יד .לשמנ

 :״ךעלדרעס״ לשמ םענוס ףוס רעד .טײקטקעריד רעשיגעלע־שיריל

 ,טעױקעג דעלעדרעפ יד קידנצכערק ןוא קידנר׳יודאב יוזא ןוא
 .טעײטסעג טשינ בעלאשז ןיא ײה סאד זיב

 .קירעביא זיא טנעמאמ רעשיראגעלא רעד .לאנים רעשירעלײצרעד רעטקעריד זיא

 (1933 רעבמעצעד רעט8 עשראװ ,״טראװ סאד״)
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 ״לארשי־גנױ״

 עפ־חג רעד ןופ ןבעגעגסיורא .קיטירק ־ טסנוק ־ רוטארעטיל) ״לארשי־גנױ״
 (לארשי ,הפיח ,1954 רעבמעצעד .״לארשי־גגױ״

 ןבעגעגםיורא ,טפירשלמאז עשירארעטיל עקילאמנײא ןא זיא ״לארשי־גגױ״
 םאװ ראפ .לארשי ןיא םרעלטסניק ןוא סרעלײצרעד ,ןטעאפ עגנױ עפורג א ןופ

 .הישק א טביילב — עקילאמרעמ ןײק טשינ ןוא עקילאמנײא ןא
 דוס א ,רענעײל םעד דום א ןעמיורנייא דיא ליװ רעיוא ןפיוא טײהרעליטש
 רעטגײלעגנא ןײק טשינ ,סיוא טזייװ ,זיא ״לארשי־גנױ״ זא ,ךעלמעג ,רעיוא ןיא
 עקידנצלירג עדמערפ״ יד ץלא ךאנ זיא שידלי .הגידמ רעשידיי רעד ןיא חרוא

 .ןײגרעביא סרעייא ןוא םניימ רעםעב זאל ראנ ...םאװ ,״ךארפש
 ןטעאפ עשידיי ײר עצנאג א דיז ןקילײטאב לטפעהלמאז ןרעגאמ םעד ןיא
 רעד טגײלעגנא זדנוא ראפ זיא רקיע רעד ןוא ,טנעלאט טימ םרעלײצרעד ןוא
 רעיינטלא רעד ןיא טראװ עשירעלטסניק־שידיי םאד ןצנאלפראפ וצ טסעמראפ

 .טפאשדנאלמײה רעשידיי
 רעטגוא דרע טליפרעד ןבאה לארשי ןופ סרעלײצרעד ןוא ןטעאפ עגנױ יד
 .טקידנעראפ דיז טאה ״טקיטכענעג טשינ ,טגאטעג יוװ״ רעקיטכענ רעד .םיפ יד
 טליפרעד ןבאה ײז .טימעג רעײז ןופ ןאטעגפא ךיז ןבאה תורוד ןופ ןרעיודט יד
 םעד טליפרעד ןבאה טירטרעלגאװ עםעװראב יד •פאק ןרעביא למיה םענעגײא ןא
 רעביא .ראװ עטעקאנ יװ ראנ ,עדנעגעל א יװ טשינ ,ןדמאז־רבדמ ןופ ירב ןסײה
 רעד רעמ טשינ טרעטיצ טפאשדנאל־לארשי רעד ןופ רעדלעפ ןוא ןגעװ יד
 ־נעלכײמש עלופ סאד לאמ א רעדיװ טנייש׳ם ראנ ,ןראהרעבליז רעשינאדעמאהאמ

 .ןונ ןב עשוהי ןופ םינפ עקיד
 ךאנ דיל ןוא השעמ טימ ליװ ״לארשי־גנױ״ סאװ ,רעדנװו ןײק טשינ זיא
 לזערג סעדעי ,לדנײטש סעדעי .טפאשדנאל ענענוםעג־ײנ יד ןענעגײאראפ רעמ
 רעצנאג א — טכיל עשירטקעלע סאד .עמעאפ א — לפרעד םעדעי .דיל א טרעװ

 .םירישה ריש
 .״םודס ןײק געװ רעד״ ענעגײא םאד .השעמ א טרעװ ״גראב ןופ יורפ יד״

 .״ןטריבלײא ןשיװצ״ :אטיד

 טנאזיראה ןטנעאנ רעביא ןופ
 ןעמוקעג טאג זיא

 ביוש ןײמ י_יב רעטניורבראפ א ןוא

268 



 ןעײסע

 ןעמולב ןבילקעג

 טירט עגירג טימ דײרפ יד טאה׳ס ןוא
 טעילוטראפ דלעפ א

 גנוז א עלעבירג רעדעי ןיא
 ;ןרעק א טצארפשעצ

 — גנױ רעדיװ טרעװ טכאג עדעי ןוא
 .ןרעטש א ביוש ןיא

 רה ןפיוא דיז טענילכראפ רעגאזראװ .ש ןוא .ןאמסאב הקבר טגניז יוזא
 :םיפוצה

 היאר ױ_ימ וצ טלגר־הלוע שודיח ליפ יװ ,דסח ליפ יװ
 — ןלאט ןוא ןטײקכיוה ,רעדלעפ יד ןופ

 ...םיפלא ןוא סעקזי״יה ןרעיומ

 ,לטניװ א טגאי ןױצ־רה ןופ
 1 ןלאמ ןעק רעװ

 ןןושל טאה רעװ

 ,עפורג רעד ןופ ןטעאפ עטסטריטנעלאט יד ןופ רענײא ,ןאמגנױ השמ ןוא
 :שיטאטסקע טגגיז

 .ערטקעלע זיא טא — ץנאט ,ץנאט ,ץנאט
 .טיוה־ןעגנאלש טימ יד ,עלעג ,ענירג ,עטיור יד
 ,ןעמי־טאטש יד ןופ טלאװקעגםיורא ערטקעלע

 .טכאג רעאלב רעד ןיא סעקרעשטשאי יװ ןרעצמילג ןוא ןײלק

 ,ןעמי־טאטש יד ןופ ןעמוװשעגנא יז זיא לגילפ עסי_יװ ףיוא
 .זאלג ןיא טניפשעגנייא סעטאכ ערעזדנוא ןוא

 ...בי_יל ןםייװ א טימ ןבעגעג זדנוא יז טאה תולכ עי_ינ

 עי_ינ״ .עקיטאמארג לסיב סאד טעאפ רעד שזא טסעגראפ זאטסקע רעטיול ראפ
 ־אמארג ,רעהא עקיטאמארג ראנ ? סע ךיז טקישעג יװ ,״בי_יל ןסי_יװ א טימ תולכ

 .עראבלטיממוא ןא דײרפ עשיריל יד .רעטכע ןא זיא זאטסקע רעד ,ןיהא עקיט
 שוריפב טרעה ריא .לטפעה ןקילאמנײא מעד ןום גנומיטשטנורג יד זיא סאד

 .ענמיה רענעריובעג טשיג ךאנ א ןופ ןדראקא עטשרע
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 טלאפ רבע ןשידיי ןטנעאנ םעד רעדא ןטײװ םעד ןופ ןטאש רעקיצנײא ןײק
 ־רעפאה רעשיטעאפ־גנױ רעד ןיא ,טסאג רענעטעבראפ טשינ השעמ ,ןיירא טשינ

 .טײקיד
 לאמ א״ שימענא־שיטעאפ ויז טרעטנאלפ ןירוג השמ י_יב .חמא זיא תמא סאװ

 .הפרח ראפ ךיז ןעלטיור לפע יד םאװ ראפ טסײװ רע .״השעמ א ןעװעג זיא

 טקערטשעג ךיז טנענעג לפע וצ לפע טאה
 .טרעיוזעג לפע ןיא טאה טפאז יד ןוא

 טגערפעג טאה גײװצ ןוא טרעטיצעג טאה טאלב
 ? טרעיורט םאװ ראפ דרע יד ,םאטש םעד

 םאטש רעקיטסראש רעטלא רעד טאה סאװ ראנ
 ? ןלײצרעד ןגי״יװצ עני״יז טנעקעג

 םאלפ א יװ סײה ,טקיטולבראפ זיא דרע יד —
 ? ןלײהראפ ײז ןעק רעװ ןדנוװ ןוא

 םעד ,רעלצניר םהרבא ןופ רעדיל יד ןענעז רעבילאק ןרעדנוזאב ראג א ןופ
 .״לארשי־גגױ״ ןופ ראטקאדער

 רעצנאג רעד ןופ רעטסקלורמוא רעד לעוטקעלעטניא ןוא שיטעאפ זיא רע
 ןובשח א טאה רע .טראװ ןשיטעאפ ןטימ לגנארעג ןײז ןיא זעיציבמא .עפורג
 טלפענראפ טפא ןגיובגערפ א םיוא טלעטש רע .טלעװ רעד טימ ןוא ךיז טימ

 :עגװאטנורג רעבא

 ײלאזװאמ־רעביב רעד טלגיחאפ
 ןרעםאװ יד ײב רימ ןציז

 םעטא ןשירטעמיס ןופ
 יד טימ םענײא ןיא ןענײװ ןוא

 ;ןטילפ עטליפשעגסיוא
 רעמ — ןױצ ןײק טשינ

 ןעדאר ןופ ןעיורפ־ראמראמ יד
 רעמ — םײה ןײק טשינ

 ;םולח ןופ לטגאמ־רעיומ רעד
 — רעמ טשינ — רעמ טשיג

 ־ראמראמ יד ןבאה .רעמ טלאהנא ןײק ,רעמ םײה ןײק טשיג זיא טסנוק יד
 ־יולג ןטפשימראפ ןוא םעגעקארשרעד־טיוט־םוצ םעד טצישאב ןעדאר ןופ ןעיורפ
 ןטלאזזעגפא סעינאםמיס־ןעװאהטעב יד ןבאה ,ראפעג ןופ העש רעד ןיא ןקיב
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 ןעײסע

 ?דראמ ןופ טנאה עשישטייד ןײא
 םהרבא ןופ עירעס־רעדיל יד טםײה יוזא — ״טנייה ןופ ןפארגאראפ״ יד ןיא
 .רעדליב יד ןעװ ןטלעז ,סנכײצגערם יד טלוב ןוא ראלק ןענעז — רעלצגיר

 .סגכײצ־ףורסיוא יד ױו רעשיטעאפ ןענעז סנכײצגערפ יד
 םאװ עיזעאפ רעד ןגעװ לוטיב טימ רע טדער טסינרעדאמ ארטלוא ןא יװ
 ,ןעמארג עטעיגצראפ־קילאװ טימ״ יד ןגעװ ,״רומזמ ןופ ךישקעטש״ טימ טײג
 יד ףיוא עיגאריא טימ םיוא טפור ןוא ״ףארט םענענופשעג הגיארו־הגיאצ טימ

 :ןפיל

 -ןכראירטאפ־דיל םעדאטס ריא א

 ןעלכײמש ,רעסעב ןסײװ סאװ ,יד .טנגױ רעדעי ןופ עיגעליוױרפ יד זיא הפצוח
 ,ןכראירטאפ ןרעװ ןלאז רעדיל ידפ .ןפורסיוא עשלגגלי עכלעזא ןרעה ײז ןעװ
 ןופ םעטא ןא — ןכראירטאפ ןרעװ ײז טזאל סאװ םעד ןופ סעפע ןבאה ײז ןזומ
 רעדיל עטכעלש .סעדאמ ערעײז טימ ,ןטי״יצ יד רעבירא טרעיוד סאװ ,טײקיבײא
 ןוא טבעלעג ןבאה ײז .ןכראירטאפ ןײק ןראװעג טשינ לאמ ןײק ךאנ ןעגעז

 .ןגילפ־גאטנײא יװ ןעגנאגעגםיוא ןענעז
 :עיצפירקםגיא ןי״יז טקידנע רעלצניר

 טפאשטראװ רעקיגיואײינ א בילוצ
 יאדװא

 זומ
 עצײלפ־ךארפש עטלא ןא

 .ןקיטולב

 ןשיטסירוטופ םיטעניראמ בילוצ .תמא טשינ ״לאניפ״ רעד זיא לאמ א רעדיװ
 ,טרעקראפ ראנ .עטנאד ןופ עצײלפ־ךארפש יד טקיטולבעג טשינ טאה שטיװק
 ןשזאמיא עשיטאאכ סאמאט ןאליד בילוצ .ןראװעג רעגנלי ןוא רעכי״ילג זיא יז
 ־רעדאמ עלא יד דאנ .רוסא .ןאטלימ ןופ עצײלפ־ךארפש יד טקיטולבעג טשינ טאה
 יװ ןדע־ןג םענעריולראפ םנאטלימ ןיא ןימא רימ ןעײג ןטנעמירעפסקע עשיטםיג

 .ןטקעלפטגא־ײג ןוא םענענופעג־רעדיװ א ןיא
 רעשידןי רעד ןופ ךיוא .רוטארעטיל רעדעי ןופ ןעגנערב ןעמ ןעק ןליפשי״יב

 .רעשלערבעה ןוא
 עסרעװרעפ עני.יז טאה רע ןעװ ,טדאשעג טשיגראג טאה ,לשמל ,ןרעלדאב
 רעקיזאד רעד ןיא .טענאס ןופ םראפ רעשיסאלק רעד ןיא טרעיומעגנללא סעיזיװ
 ןרעבים לעצ ןללז ןיא דאנאמ א יװ םיא רימ ןעעז םראפ רעשיסאלק רעגנערטש
 .עזאװ רעשיסאלק א ןיא ןקיטפיג סטכעלש ןופ ןעמולב יד .ןרעביפ עשיטארע ענללז
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 טשינ זומ טעאפ רענרעדאמ רעתמא ןא זא ,ליפשײב רעראלק א זיא רעלדאב
 .טראװ שיטעאפ א ןגאז וצ ידפ ןעמראפ עלא ןכערבעצ אקװד

 !ןכראירטאפ־דיל סעדאטט ריא ׳א

 ןאראפ .״עיצפירקסניא״ ןייז ײב זיולב ןבילבעג טשינ רעלצניר זיא קילג םוצ
 .רעטלוב זיא עשיטעאפ סאד װו ,עיצפירקסניא ןײז יוז רעקיגאװ ןענעז סאװ רעדיל

 ,עטצעל םאד .״סלעאכימ״ דיל ןי״יז ןוא ״אטנאס ארעט׳״ רעדיל יד ןײמ ךיא

 .עיזעאפ רעזדנוא ןיא דילטי״יצ עטסקראטש סאד רשפא

 לײװ ,רעלצניר םהרבא ןגעװ רעמ עיזנעצער רעקיטנייה ןי.ימ ןיא בי.ירש ךיא
 יװ רעליק ןעמונעגפיוא ״ןטסינרעדאמ״ עשינאקירעמא־שידלי יד ןבאה םיא אקװד
 עלא ךיז ןיא טגאמראפ רעלצניר .טכערמוא טימ ןוא ״לארשי־גגױ״ ןופ ערעדנא יד
 ןיוש טעװ דיל עטקעפרעפ ןוא עפייר םאד .טעאפ ןקיטכיװ א ןופ ןטנעמעלע

 .אד זיא טעאפ רעד יבא .ןעמוק

 סאװ ןשזאמיא ײר א רעלצניר ןא טפראװ ״אטנאם ארעט״ ןופ דיל ןטשרע ןיא
 יד ףיוא רעגניפ ןטימ טנכײצעג לעמעג שיראטסיה־רוטלוק א לכה ךס ןיא ןענעז

 .דרע רעקילײה רעד ןופ ןדמאז

 ןטעלעקס עטכעלאקראפ .אטנאס ארעט
 רעגניז־רעיומ עשטיײז ןופ

 ןדאלאב גרעבמירט ןאפ דניקסיז טימ

 גרוברעטיר א .אטנאס ארעט
 עטלעגראפ ,ןטלעצעג ןופ
 רעכעלרעטלאלטימ רעד יװ

 טוה־ןדױ
 .ןדמאז ענייד ףיוא

 .עבש־תב־לקילג ןום רעטומ ,אטגאס ארעט

 ,ןענירוגיפ עקידמיגפ־ןיורב ראפ עניב
 .ענעטירעגסיורא תוליגמ־רבדימ ןופ

 רעגנאמ טימ סעקנישזאר ,אטנאם ארעט
 .ןדמאז עני״יד עלא רעביא

 א וצ לאמ ןײק ןטלאװ עקירעמא ןופ ״סעיםאכ״ עשיטסינרעדאמ־שידײ יד
 סטאילע .ס .ט ןיא טשינ טײטש׳ס .ןעגנאגרעד טשינ דליב ןשיראטסיה־רוטלוק שידיי
 עשימיור ןוא עשיסקאם־אלגנא סדנואפ ארזע ןיא טשינ ןוא ,סקעדאק ןשיטעאפ

 .ןזארפאראפ
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 ןעייםע

 םלעאכימ .דיל קראטש א זיא (ענעצם עט1 ,טקא רעטירד) ״סלעאכימ״ דיל םאד
 זיא סעלארצנאלג עטצעל ענײז ןופ ענײא .ראיטקא רעשיטעװאם־שידלי רעד זיא

 .״ריל גיגיק״ סריפקעש ןעװעג

 רעראלק סנכײצגערם יד ןענעז ןרעלצניר י_יב זא ,טקרעמאב ןיוש באה ךיא
 יד ןרינימאד ״סלעאכימ״ דיל םעד ןיא .סנכײצ ערעדנא עלא יװ רעשיטעאפ ןוא
 ־רענײב טימ ראג לגילפ ןא םיכאלמ יד״ יװ ךעלמײהמוא ןוא שיגארט .סנכײצגערפ

 .״טצופאב תמא םענ

 :ןכײצגערפ ןסױרג ןטשרע םעד טלעטש עפארטס עטײװצ יד ןיוש

 — ימ זיב לאס ןופ ,אד זיב יס ןופ

 ןעלמיה ליפ יװ ראפ ךאנ ןוא
 פעק יד ןעמענפארא
 ? ןגײבראפ ךיז ןוא

 ליפ יװ ןעלמיה ראפ ךאנ ןוא
 ,סעמגאד ןוא תילט טימ ןעקסאט ךיז

 ? תמות ןיא עטלקיװעגנייא םינילת טימ

 ?ימ זיב — יס ןופ

 ,ןעניימ סנכײצגערפ םאװ ראלק טשיני ךי_יא זיא עפארטס רעד ןופ ביוא
 רעטירד רעד ןיא סנכײצגערפ יד טרעה — ,ןדלי טימ ןבאה ײז תוסײש א ראפ םאװ

 עפארטס

 ,היבט ,עני_יד סמעדײא יד װוא

 עלא ןופ געװ םעד
 ? ןעגנאגעג ךעלרעפעפ

 טײװ ץעגרע ,טייװ ץעגרע״
 ״ — דנאל םעד ןיא

 ? ןטעטראװק־דראמ עסייװ יד ןופ

 טא ,םעדײא ןי_יז זיא לרעפעפ ןוא ,רעקיכלימ רעד היבט זיא םאד ,היבט
 רעד ךאנ ףכית .לדאה רעטכאט רעגײש ןייז טימ טאהעג הנותח טאה םאװ רעד

 .םיא טימ טײג בי_יװ ןי_יז ןוא ריביס ןײק ״ןציז״ רע טײג הנותח

 ןענעז ,עיצולאװער רעד ראפ ןסעזעג ןעגעז םאװ ,ךעלרעפעפ עלא יד ,ונ
 ןופ ביוהנא רעד ןי_ירא טגנילק אכע ןא ױו .עיצולאװער רעד ךאג ןדנװושראפ
 סאד ראנ .ןײרפער א יװ ,״טייװ ץעגרע ,טײװ ץעגרע״ דיל ןטמיראב םקיװײל

 עסייװ יר ןופ דנאל״ םעד ןיא ראנ ,״םעגעטאבראפ םעד דנאל ןיא״ טשינ לאמ
 .״ןטעטראװק־דראמ
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 טציא .ןטעטראװק־דראמ ןוס רילאק םעד טסװועג טשינ לאמ ןײק באה ךיא
 .םײװ זיא רילאק רעד .ךיא סײװ

 :ןכײצגערפ א טימ עפארטס א ךאנ טאה דיל סאד

 ןרװרפעגוצ ךיז ןבאה ןעמעװ וצ
 ץחאקא־ריל־רעטאפ עטצעל יד

 לוױטש־ןראיטקא סאװ
 ?טנערבעגסיוא קיטסארפ ןבאה

 םלא רעטאעט־רעמאק ןשידלי רעװקסאמ ןיא עלאר עסיורג עטצעל סלעאכימ
 .ןרערט זיב שילאבמיס זיא ״ריל גיניק רעד״

 ־קעלאק רעד טאה ,עמארד רעסיורג םריפסקעש ןיא ריל גיניק רעד יװ טקנופ
 ןעװעג ריקפמ .ןבעגעגקעװא גנידצלא דנאבראפנטאר ןיא ריל גיניק רעשידױ רעוױט
 ןײלא זיא ןוא ,ןטײקיטראנגײא עלאנאיצאנ עלא ,השורי־רוטלוק עשיקלאפ עצנאג יד
 ןפארט א ןא — טערקעד א טיול — רעטמוטשראפ א .ליוה ןוא טעקאנ ןבילבעג

 •דנאטשרעדיװ
 לקיטש א טאהעג שטאכ טאה עידעגארט רעשיריפסקעש רעד ןופ ״ריל גיניק״
 םענופ סנפאקוצ םײב .אילעדראק רעטכאט ןי.יז ןופ טפאשױרטעג יד — טםײרט
 ןוא ,טניװ רעשיריביס רעפראש א טעיאװעג טאה ריל גיניק ןוױטקעלאק ןשידױ
 ענעפא עטרעוױלגראס טימ טזאלעג םיא טאה טסארפ רעשריבים רעפראש רעד

 .ןגיוא

 ? היבט ,סעמעדײא עני_יד ןענײז וװ
 ? ןעגנאגעג ךעלרעפעפ עלא ןום געװ םעד

 .גנונינשרעד עטרילאזיא ןײק ןבײלב טשינ ראט ״לארשי־גנױ״ טפעהלמאז םאד
 ןעמ .גאזוצ א ןבעגעג ןבאה ״לארשי־גנױ״ ןופ סרעבי״ירש־עזארפ ןוא ןטעאפ יד
 .גאזוצ םעד ןטלאה וצ טײקכעלגעמ יד ןבאה לאז הרבח יד ןעז טגנידאבמוא ףדאד

 (1955 יאמ רעטשרע ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 רעװעקצוס ראי קיצנאװצ

 ־ײרגרעד ענעביוהרעד א ,עטאד ענײש א ןענעז רעװעקצוס ראי קיצנאװצ יד
 .רוטארעטיל רעזדנוא ןיא גנוכ

 זיא סאװ ,דנאלסור־טעװאס ןופ טעאפ רעשידלי רענײפ רעד ,ןײטשפאה דוד
 רעךיל עגייז ןופ םענײא ןיא טאה ,םעקיװעשלאב יד ךרוד ןראװעג טעדראמרעד

 *.ןפורעגסיוא
 .״גנאג א דימ גלאפ זיא עגלאװ זיכ ןדרי ןופ״

 רעקיזאד רעד .טזאלעגסיוא ךיז טאה סע יװ ,שרעדנא רעכיז רע טאה טנײמעג
 םירבח ענייז ןוא רע ןוא .תועט רעשיטעאפ א ןעװעג ךיוא זיא תועט רעשיראטםיה

 .טלאצאב רעײט רעײז ראפרעד ןבאה
 ־ראפ טקנופ א ןעװעג שיטאמעט ןײר ןיוש זיא געװ רעשיטעאפ םרעװעקצוס

 עמעאפ רעד טימ ןביוהעגנא ךיז טאה ״גנאג א דימ גלאפ״ רעשיטעאפ ןײז .רעטרעק
 .״ינים רבדמ ןיא״ עמעאפ רעד ײב טלעטשעגפא לײװרעד ךיז ןוא ״ריביס״

 זיא׳ס .רעםיורג ןײק ןעװעג טשינ זיא גנאג רעשיטעאפ רעסיורג םרעװעקצום
 ,ןטפאשדגאל עגעטכאשעג ,סעילידיא עשידיי עטנערבראפ ךרוד גנאג א ןעװעג

 .צטע .צטע ,םזינאמוה ,עפארײא :סנביולג ענעשאלעגסיוא ןוא םירוםי־הסיסג
 .לוק ןשיטעאפ םעד ןריולראפ טשינ טאה רעװעקצוס םאװ ,זיא סנ רעד
 טגגיז ,״ריביס״ עמעאפ רעד טימ ןײש יוזא ןביוהעגנא טאה סאװ ,רע :טרעקראפ

 .לארשי ןגעװ רעקיצראה ,רענעגײא ,רענעש
 ליפ ךיא ןוא בוט־םױ ןײמ ךיוא זיא ביבא־לה ןיא בוט־םױ־רעװעקצוס רעד

 .ןתוחמ רעצנאג א — רענעגײא ןא יװ ,םיא ןרעי״יפ סאװ ,יד עלא ןשיװצ ךיז

 (1957 ,ראורבעפ 16 זיראפ ,״טראװ רעזנוא״)
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 דיל ןשידיי םענרעדאמ רעזדנוא ןופ לאירא רעד

 עטריטנעלאט עדאיעלפ רעד ןופ רעטסגניי רעד ,רעװעקצוס םהרבא ,ראג יוזא
 ףיאד טײהנגעלעג רעד י_יב .םישימח־ןב א טדעװ ןליופ םענעזעװעג ןיא ןטעאפ
 ןיא קילב א ןפאכ עקאט ןוא ןייװ רעכעב ןלענאיצידארט םעד ןעקגירטסיוא ןעמ

 :ןורפז ןופ לגיפש
 רענליװ עגנע ןוא עמורק ,עטײרדעג יד רעביא טרעטאלפ לגנלי קנאלש ןיד א
 עני_יז ♦טעאפ ןגנױ ןדעי ראפ טסאפ סע יװ ,טרעביושעצ עלטאפ יד .ךעלםעג
 סרעקיוה עלא רעבירא טבעװש .טבעװש רע ראנ טינ טײג רע .גנירג ןענעז טירט
 סאד ןופ .טרדסעגרעביא שירטעמיס ץלא טרעװ ןױמד ןי_יז ןיא .טאטש רעד ןופ
 יװ ,ץלא ןופ רעפאשאב םי_יב ןענרעל ךיז רע טסײה טסיזמוא טשינ .ןפאשאב י_ינ

 .רעדיל ןפאשאב וצ יוזא
 .ןײאראפ־ןטארעטיל רעװעשראװ ןיא עקאט .עשראװ ןיא םיא ךיא עז טא
 רע .טסװואבטסבלעז־טנאגארא .ןטעאפ ערעטלע יד ףיוא פארא ןביוא ןופ טקוק רע
 ןוא ןשאוהי ןופ וױרב־סוחלי ןי_יז טיצ רע .״ןרעדאמ״ ראנ ״שידאמטלא״ טשינ זיא

 .עקירעמא ןופ ןטםיכיזניא יד
 טאה רע ,ןײנ .ץרא־ךרד רע טאה ןטעאפ עשידאמטלא יד ןופ םענײא ראפ ראנ

 .קאבלוק השמ .ביל םיא
 א ןא טפאשביל א ,טעטעיפ א ענליװ ןיא ןאראפ זיא קאבלוק השמ ראפ
 ערעײז ןרימאלקעד .קאבלוק אלא ןדײר ןטעאפ רענליװ־גנױ עלא .טלוק א .ץענערג

 .רעגײטש ןוא ןאט סקאבלוק טימ רעדיל
 .קאבלוק השמ ןגעװ ןעמ טדער ,עפיינק רעד ןיא ןאיסוא עקפלעװ י_יב וליפא
 ןכרוד רעדיל עני_יז טנעײלעג סאװ ראנ טאה סאװ ״עקסײמ רעזדנוא״ זיא רע

 .אידאר רעקסנימ
 ־ליב ,טפאשדנאל רעשיסױר רעד ,דרעי רעד ןופ טעאפ רעד זיא קאבלוק השמ
 יד טימ ךיז טלגנאר םאװ ןאבילאק רעשיטעאפ ןימ א .וױטסעגוס ,ץראװש שירעד

 .רוטאנ רעד ןיא ןטנעמעלע עשירערעטשעצ יד ןוא עשירעפאש
 ־לגילפאב ןימ א .רעטנאגעלע טבעװש רע .ערעגנירג ןענעז לגילפ סרעװעקצוס

 •דיל ןשידלי םענרעדאמ רעזדנוא ןופ לאירא רעד .לאירא רעט
 ריבים םקיװײל .רעדיל רעריביס סקיװײל טימ ״ריבים״ עמעאפ ןי_יז טכטלגראפ
 ןופ טאה רעװעקצוס •רעיורט ןוא ןטײק ,ןי_יפ טימ לופ .סיקסװעיאטסאד יװ זיא
 ןוא דײרפ ןופ ןעמיה א ,גנאזעג א טרעטסי_ימעגסיוא טניװ ןוא ײנש רעריביס
 יד יװ ךיז ןשטילג תורוש יד .דײרפ ןוא טסארפ ןופ םירישה ריש א .טײקנייש

 •ײנש םענעריורפעג ןרעביא ןראי־רעדניק
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 ןעײםע

 ־נעגגיז רעד יאמלה ,תונעט ןבאה םאװ םידיגמ עשיטעאפ עקירעזײה ןאראפ
 טײקירעזײה רעײז ןופ טלוק א ןכאמ ײז .ןעגניז וצ ףיוא טשינ טרעה טעאפ רעקיד

 .ײז יװ קירעזײה ןרעװ לאז ץלא זא ןליװ ןוא
 רעד ,רעגניז רעד יװ רעכליב זיא רעגאז רעד זא ,סעיראעט ךיז ןפאש ײז

 .אלאפא סוסרעװ דיגמ רעמעלעק
 רעקלעפ עלא י_יב עיזעאפ רעתמא רעדעי ןיא זיא רעבא עשינילאפא םאד
 ןוא ןײש זיא םאװ ץלא ןופ לאבמיס רעקיבײא רעד זיא ףראה יד .ערעמירפ םאד

 .רעקלעפ עלא ײב טכע
 טמענ ,טרעקראפ ,סאפע ןיא .דיל ןשיריל ןגעװ ךיז טדער׳ס ןעװ ןײמ ךיא

 .טראװ עטדערעג ןוא עטרעדלישעג םאד ,עשירעלײצרעד םאד טנאהרעביוא יד
 םיא י_יב טרעװ וצ ךיז טריר רע סאװ ץלא וצ .רעקיריל א זיא רעװעקצוס
 רע סאװ וצ דלאג ןראװעג ץלא זיא םאדימ גינעק ןראדנעגעל םײב יװ ,דיל א

 .טרירעגוצ ךיז טאה
 ןשטי_יד יך ןופ טריפעג ןרעװ סאװ רעדנייק עריא טימ ערימ ןירערעל• יד וליפא
 ־בום ןוא עשיטאמארד סאד טריבראסבא עשידאלעמ םאד .גנאזעג טרעװ טיוט םוצ

 .סע טרימיל
 םיא י_יב ןרעװ ןשטי_יד יד ראפ סיוא ךיז ןטלאהאב ןדלי װו ןלאנאק יד וליפא

 •שראמרעיורט רעשינעפאש א
 ,ןראמשאק־אטעג ןופ רעטי_ירפאב א ,רעװעקצום יװ ןעז וצ דײרפ א עקאט זיא
 ןופ טפאשדגאל רעד רעביא גנילרעטעמש רעקיבראפ רעסיורג א יװ טרעטאלפ
 ־ײאראפ ןוא ,טראד טײקגײש ןפארט א ,אד טײקנײש ענרעז א ףיוא טקיפ .לארשי

 .דיל ןײז ןיא סע טקיב
 רע .ןטײקשירעדניפרעד־םארג ןוא ־ךארפש ענײז ןיא ײנ ןוא ןגײא זיא רע

 .ןעמטיר עטגאװעג דימת עני_יז טימ טשאררעביא
 טײװ־טײװ ןעמטיר םרעװעקצום ןופ םעילאװכ יד ףיוא ןעמיװש וצ טוג זיא׳ם

 .ןטײקיבײא עלא ןיא קעװא
 ־ײה יװ ןגײא ןוא טרעטיגלעג שינילאפא .יה־טינ ןופ ןוא קלאד זיא דיל ןײז

 .ךעלכיקנאמ עשימ
 רעגניז רעםיז רעטסגנלי רעד זיא רע ? סאװ ? רעװ ? םישימח ןב א רעװעקצום

 .לארשי ןיא

 (1963 ביבא־לת ,רעװעקצוס םהרבא ןופ גאט־ןריובעג ןטסקיצפופ םוצ ךוב־לבױ״)
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 רעפארג בקעי

 עינעמת־טלא ןיא טראװ ןשידדי ןקידגעגנילק ןקידעבעל םעד ןופ ןכײצ א
 ־ידיא סנעמעװ ,רעקיריל רעטצראהאב ,רעליטש א ,רעפארג בקעי זדנוא ראפ זיא
 ־בעה עריא ןיא דיז טײגראפ סאװ ,טפאשקנעב טימ ןעמעטא׳ס ןדראקא עכײװ־שיל

 .סעיצאמע עשימטיר עשיריל ןיד וצ ןעגנוכײרגרעד עטס

 רעפרעד יד ןיא
 ןעגגילקראפ טכאנ יד זדנוא ראפ טעװ

 ןעגניז וטםעװ ףושיכ ןופ ןוא
 דיל א לאגיטכאנ רעד טימ

 ןטיװצ עסײװ יד טרירעג זיב
 ןטישראפ זדנוא קיטפוד ןלעװ

 דירפ ןופ ײרפש ןטכי״יל א טימ
 (״תימלוש״)

 :עריל ןײז ןופ רענעטטנורג יד ״ןעגנאלק־טאמײה״ ןוא ״תוגורכז״ ןיא

 ןגיוצאב טשרע ראנ דײלג למיה רעד ןאד זיא ןעװעג
 — טכארטראפ קילברעדניק א — טײקראלק רעראלק רעטיול ןיא

 .ןגיולפאב ףאלש ןליק ןופ ,דיז טראפ םאװ ,ץל א טכאנ יד

 ,עיגעמור ןיא גנוריפורג רעשירארעטיל־וױאנ רעטשרע רעד ןופ ןסקאװעגסיתא
 ־דירפ סעטאמ ןבענ) רעפארג בקעי זיא ,״עפתג־טכיל״ רעשיטנאטעליד בלאה רעד
 סעמעװ ,ןוז רעטריטנעלאט סניבר רעדושזדא םעד ,םעגעבראטשראפ גנױ םעד ,ןאמ
 ־תודועס־שולש ןוױטאװרעסנאק־שירערעטשעצ םעד ןברק א ןלאפעג ןענעז׳ס םיבתכ
 רעד ןופ טלאטשעג עשיטעאפ עפי״יר עקיצנײא יד (ףיוה ןשיבר םענופ ןאמעד
 טימרעד ןוא הנידמ־רקפה רעשיםאלק רעד ןיא טי״יצ־ברע רענרעדאמ שירארעטיל
 רעד ןופ ןעגנוכײרגרעד עטצעל יד וצ געװ ןפיוא דאזיפע רעטנאסערעטניא ןא

 .עינעמור ןיא קיריל רעשידײ
 ןוא לעמראם ,ןרעװ ןשיטעאפ ןי״יז ןופ טי״יצבױהנא רעד ןיא דיז טעילוט רעפארג
 ־רעטעפש עני.יז ףיוא ךיוא טאה סאװ ,דיל ןשיטנאמאר־שטי_יד םעד וצ ,ךעלטנזעװ

 .ןריולראפ טשינ העפשה עסיװעג א ןעגנופאש עקיד
 רעדיל עקידרעטעפש עגי_יז ןיא טרעװ ןראהנײא דוד ןופ גנוקריװ יד דיוא ןוא

 .טלוב
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 ןעײםע

 רעליטש וליפא זיא סאװ ןאטייב םענעגײא ןא דיוא טגאמראפ רעפארג ראנ
 ךיז ןאט ןקיזאד םעד טגגילעג׳ס ןעװ ךאד .רענעט יד ןופ רעכײלב לאמוצ ןוא

 •בילי ןוא טנאג זדנוא רע זיא ,ןסײרוצכרוד
 ־שילידיא קיטש א ףיוא טעװאכעג דיז טאה סאװ ,טנעמיטנעס דעד זיא םאד

 סטעאפ םעד ןיא ךאנ סע טרירביװ ,רעטעפש סע קידגרילראפ ,ןוא דרעיור רעשידיי
 .טפאשקנעב רעשימטיר רענייפ ןי.יז ןיא ןוא תוגורכז

 (םילשורי ,וױכרא־רעגנאמ ןיא די־בתפ)
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 רעגנאמ קחעי טימ סעומש א

 .רעגנאמ קחצי עינעמור ןופ רעטכיד רעשידױ רעד ןראפ וצ ןצמוקעג זיא עשראװ ןײק

 עינעמור עשירארעטיל עש״דיי יד זיא דאד רעבא ,ןליופ טימ ךיז טצענערג עינעמור

 ,ןעגנמעייפ יד קנאד א ,סנטצעל .עקירעמא עשירארעטיל עשידלי יד יװ זדנוא ןופ רעטייװ

 רעד ןופ לבױ םעד דובכל ןײאראפ־לוש ןשידלי םעד ךרוד ןע׳רועג טריזינאגרא ןענעז םאװ

 יד ןשיװצ םעדעפ ןבעװ וצ ןביוהעגנא ךיז ןבאה ,ץנערעפנאק־ךארפש רעציװאנרעשט

 ןטשרע םוצ זדנוא י.יב רימ ןבאה טציא .ןליופ ןיא ןוא עינעמור ןיא׳ ןרוטלוק עשידלי

 ךלללג ןבאה רימ .ע״נעמור ןיא ההפשמ רעשירארעטיל רעשידלי רעד ןופ דילגטימ א לאמ

 .סעומש א םיא טימ טפאכעג ןעמוק ןי.יז י_יב

 טשינ ןענעז רימ ראפ ,ןעז ןוא ןרעה לב־םדוק ןליופ ןײק ןעמוקעג ןיב ךיא
 םעד .סעקװעלאנ רעװעשראװ יד וליפא ראנ ,עדנעגעל רעדלעװ עשיליופ יד ראנ
 ןיוש ךיא באה סעקװעלאג רעװעשראװ יד ןופ טקעפמיא ןשילארטאעט ןטשרע

 .רעטי_ױו ףיוא גנונאפש טימ ךיא טראװ טציא .טפאכעג

 באה ךיא רעכלעװ ךרוד ,עמזירפ רעשילארטאעט רעד ראפ טקידלושטנא)
 ךיא םוק טםיזמוא טשינ ,ךאז ענעלאפראפ א ןיוש .קילב ןטשרע ןי.ימ ןפראװעג
 .(עיצידארט עקידעבעל א גאט ןקיטני.י.ד ייב ךאנ זיא ןדאפדלאג װו ,דנאל םעד ןופ
 יד ,ןליופ ןײק טפאשקנעב יד ןליופ ןײק ךאפנײא ךימ טאה ןבירטעג

 עשידלי עטםקיטכיװ יד ןופ םענײא טימ ןענעקאב וצ רעטנענ ךיז טפאשקנעב
 ןענעז רימ זא ,טכאדעגסיוא עלא זדנוא ךיז טאה טציא זיב .סרעטנעצ־רוטלוק
 ןבאה רעטעג יד ןעמעװ ,סאלאטנאט ןשיטימ םענעי ןופ ךעלקינײארוא יד סע
 ןעגגאהעגפיוא פאק ןי_יז רעביא ןוא ןזדלעפ יד וצ טדימשעגוצ םיא .ןטלאשראפ
 ןרעבליז ראלק א טײרפשעגםיוא סיפ עני״יז רעטנוא ,תוריפ עקיטפאז טימ םיוב א
 םיא ןופ םיוב רעד זיא ,םיוב םוצ טנאה יד טקערטשעגסיוא רע טאה ,ונ .רעסאװ
 םיא ןופ רעסאװ סאד זיא ,רעסאװ םוצ פאק םעד ןגיובעגגא רע טאה ,ןפאלטנא
 ײװצ יד טימ תונכש ןיא ןבעל רימ .קילעפוצ טשינ זיא לשמ רעד •ןפאלטגא
 ןריראב ראנ ,דנאלסור ןוא ןליופ ,סרעטנעצ־רוטלוק עשידױ עטםקיטכיװ יד ןופ
 רעד .טנעקעג טשינ םרעטנעצ עטםקיטכיװ ײװצ עקיזאד יד טימ ךיז רימ ןבאה
 הללק רעשיטסאטנאפ־שיטימ רעקיזאד רעד רעבירא ״סילאטראמ אטלאם״ רעטשרע
 גנושיוטנא ןײק לעװ׳ב זא ,ביולג ךיא ןוא ,ןליופ ןײק ןעמוק קיטציא ןי_ימ זיא

 .ןבאה טשינ

 טלײצרעד .ןײמעגלא ןיוש רימ ןםײװ עפורג רעשידיי רעשינעמור רעד ןגעװי —

 .ײז ןגעװ רעכעלריפסיוא זדנוא
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 רעגגאמ קיציא

 ךײא וצ ןיוש ןעבעז עפורג־רעבײרש רעשיגעמור רעד ןופ ןעמענ יד —
 ־ראפ .רעדנוזאב ןרעדעי ןופ טערטראפ רעד ךאנ ךײא טלעפ טציא .ןעגנאגרעד
 ןטערטראפ יד דײא דיא ןעק ךערפשעג ןקיטני״יה רעזדנוא ןיא זא ,דיז טײטש

 .םעיפארגאנאמ עצנאג ןבײרש טסײה — ןענעכײצ לײװ ,ןטײדנא ראנ
 ראג זיב א זיא עפורג רעד ןופ רערעדעי לײװ ,ןעװעג יאדכ יאדװא טלאװ׳ס)

 .(ךיז ראפ טלעװ עטנאםערעטניא
 ןוא דיגמ רענבוד ןופ זעטניס רעשילרעטסיוא ןא — גראבנײטש רזעילא

 ־רעדניק ןטכײל טימ טראפעג לאפני״יא רעקיניזפיט רעד .ןעסרעדנא ןאיטםירק סנאה
 עװיאנ סאד ןוא ,טלײצרעד םאװ ,עדײז רעשידלי רעגולק רעד זיא רע .טימעג
 רעד טדניבראפ דניק ןטימ ןדײז םעד .קיטי״יצכי״ילג טרעה סאװ ,דניק עקיביולג
 ראנ טפערט ןעמ סאװ ,עיצקורטסנאק ענעטלעז א — ראמוה ןופ םעדאפ רעטיור

 .ןטנעלאט עסיורג ייב
 — לשמ ןיא ןגארטעגנײרא טאה גראבנײטש סאװ ,סאד זיא טנאסערעטניא
 ןופ װרענ ןקידנרירביװ םעד — שיסאלק תוהמ ןצנאג ןײז טיול זיא רעכלעײ
 רעקיסאלק םעד ,םיא טלעטש ,גנונײמ ןיימ טיול ,טנעמאמ רעד ןוא .טי״יצ רעזדנוא
 רענרעדאמ רעד ןום רעטנעצ ןיא ןוא עיניל רעד ףױא ,לבאפ רעשידלי רעד ןופ

 .עיזעאפ
 םענרעדאמ ןכרוד רעטללר רעשיטפילאקאפא רעדלױו א — .גרעבנרעטש בקעי
 וצ עיזיװ־סוטסירק רעד ןופ טײג עיניל־סגנולקיװטנא ןײז .גנארד ןוא םערוטש
 רעביא טגגעה סאװ ,עיצאראקעד עקירעױרט יד — םוטסירק .עיזיװ־ירבילאק רעד
 ןשידיי ןיא ןטכאנראפ יד טימ םענײא ןיא טמוק ןוא ,ןגעװ רעבאראםעב עלא
 ןוא טנלע ןופ לאבמים א יװ ,ןלעװש יד ףיוא דיז טלעטש ןוא ןי״ירא לטעטש
 יד ןיא טגארט םאװ ,לדײמ־ןסאג עקיבראם סאד — ,ירבילאק .טײקיטראנײא

 ־ןח עריא ןיא טגארט םאװ ,טאטש ןופ עיגרא יד רעדײלק עריא ןופ ןדלאפ
 ־ראפ רעשיגעלע ־שיריל ןופ גנורפש א .גנודנעלראפ ריא ןופ םס םעד ךעלבירג

 .םטיר ןשימאניד־שיטסאטנאפ וצ זיב גנורעײלש
 ךיא ײטשראפ גנורפש ןשיטאבארקא סגרעבנרעטש ןופ ראטקעלפער ןרעטנוא
 ־רעד ןוא טנעלאט טיול רע טײטש אד ןוא .קסעטארג ןלאיצאס וצ גנאגוצ ןי״יז

 .ןרעפלאה בײלי זזשמ טימ עיניל רעד ףיוא גנוכײרג
 ןשיבאראסעב ןופ עיצאמראפםגארט עשיטעאפ יד זיא םאד ,ןאמטלא זדשמ
 .פעטס ןשיבאראסעב ןיא טעשזדנאלבראפ טאה סאװ ,לטעטש ןשידלי ןופ ןוא ,פעטם
 ־ראפ ,ןטפאשדנאל עשיטסילעװאנ עני״יז ףיוא טלאפ סאװ ,עיצאנימוליא־דולב יד

 .עיצאניצולאה רעשיטסילאער־רעביא ןיא לאפ ןשיטסילאער םעד טלדנאװ
 ךיז טרעלקרעד סאװ טימ .דרעצראװש ,תוטשפ ךאד זיא עיבאראםעב .טביולרעד

 ? טײקטריגיפאר סנעמעלא רעי״יא

 טסייג רענרעדאמ רעד לכ־םדוק זיא ,עפורג רעזדנוא טדניבראפ סאװ ,סאד —
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 ןעײסע

 ןעגיפעג — עגארם ןײק טשינ ןיושר זיא׳ס .זדגוא טריריפסניא סיאװ ,ורמוא ןוא
 זײרק ןיא ןוא ,זײרק זיא דרע .תוטשפ רעשיבאראסעב רעד ראפ עיסערפסקע יד
 טמענ ןופרעד .םעלבארפ ןי״יז זיא זי״ירק םעגופ לבריװ רעד .שטנעמ רעד טײטש
 ןיא עפורג־רעבינרש רעשידלי רעד ןופ טײקטריניפאר עלעוטקעלעטניא יד ךיז
 ־קנארפ ןופ םרעדנוזאב ,עפארײא־ברעמ ןופ העפשה יד ךיוא זיא םרוג .עינעמור

 .טםעראקוב טלויב ךיז טימ טריזילאבמיס העפשה עקיזאד יד .ךײר
 ?רעיגנאמ קחצי ןוא ,ונ —

 ןכירטש ראפ א רעבא .ןדער וצ רעװש לםיב א רימ זיא ןײלא ךיז ןגעװ —
 ןוא עיצאטס ןײא ןשיװצ ,גוצ ןיא ךיא ןיב ןריובעג .ןרעדליש ךײא דיא ןעק
 ןעװ .רימ ןיא ןאמעד־רעדנאװ רעד רשפא ךיז טמענ ןענאד ןופ .רעטײװצ רעד
 עטסנעלק סאד ןבראטשעג טנעזי ענײמ ףיוא זיא ,ןעװעג דניק א ןײלא ךאנ ןיב ךיא
 עטשרע סאד .עירעטסימ־טיוט רעד טימ ריראב רעטשרע ןײמ .סנײמ לרערחרב

 ־נינרא ןגיוא עלעקנוט עטיוט עריא ןיא עדאלאב רעד טלאמעד ךיא באה לאמ
 ןיא םראפ ןעמוקאב טנעמאמ רעקיזאד רעד טאה ראי א טימ רעטעפש .טקוקעג

 .ןדאלאב עני״ימ
 זיא׳ס ,ןועגש ,טיוט ,טכאג תוכלמ ןופ ןפיולטנא ךיא וװרפ טי״יצ עטצעל יד

 .ןלאבמיס ןום גנוטרעװרעביא ןא רימ י_יב
 ןדער רעכעלריפסיוא ךיא לעװ ללכב גנוגעװאב־רוטלוק רעשידלי רעד ןגעװ

 .טארעפער א ןיא

 (1929 ראונאי ,2 .מונ ,״רעטעלב עשירארעטיל״)
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 עינעמור ויא גנוטביד עשידיי יד

 ןופ טארעפער רעד ןעמוקעגראפ ןײאראפךטארעטיל ןיא זיא .ח ..ד ןט־12 םעד ,תבש

 םעד ךאנ .עינעמור ןיא ןפאש ןשידןי םעד ןגעװ רעגנאמ קחצי רעטכיד ןשידןי םעד

 רעד טאה ןײאראפ־ןטארעטיל םענופ ןעמאנ ןיא עגזיצאק .א ןופ גנוסירגאב ןוא ריפני״ירא

 ןפאש ןשידלי םעד ןופ גנאהראפ םעד ףיוא ביוה ךיא״ .טראװ סאד ןעמוגעג רעטכיד

 ענרעדאמ יד ןפאש׳ס רעכלעװ ןיא ,רעפסאמטא רעד ןגעװ טדער רע .״עינעמור ןיא

 .עיגצמור ןיא סרעלטסניק

 ןופ רעטנעצ ןיא .וױטימירפ ,קיטראנגײא ,קיבראפ ,טפאשדנאל ןיא עינעמור
 םענורב םענופ רעטיה רעד .םענורב רענעדלאג רעראלק א טײטש טפאשדנאל רעד
 ןשינעמור ןופ לאבמיס רעד — ״אציראימ״ עלעפעש עסיױו ראלק סאד זיא
 ןפראװעצ ןגיל סאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידײ יד .דילסקלאפ — טימעגסקלאפ
 .וױטימירפ םענעגײא םעד ןוםי ןכײצ ןיא ןעײטש ,טפאשדנאל רעקיזאד רעד ףיוא

 םעד ןופ םרעטיה יד ראנ ,םענורב רעראלק רענעגײא רעד טײטש רעטנעצ ןיא
 — ,״עלעגיצ ענעדלאג״ םאד ןוא ״עװאפ ענעדלאג״ יד ןענעז םענורב ןקיזאד

 הילסקלאפ ןשידלי ןופ ,טימעגסקלאפ ןשידױ ןופ ןלאבמים יד
 זיא שזאזײפ ןשילידיא־שילאכראירטאפ ןצנאג ןיא סנאנאסיד רעקיצנײא רעד
 ־מיא רעד ןגאלשעגפא ךיז טאה׳ס ןכלעװ ןיא ,זאלגנערב סאד .טסעראקוב טאטש יד
 עשידײ יד .רוטלוק רעשלעפארײא־ברעמ רעד ןופ קיטאמעלבארפ יד ןוא טעפ
 .סנאנאסיד םעד ןיא טפאכעגנא ךיז טאה עינעמור ןיא עפורג ענרעדאמ עשירארעטיל

 ןעװעג זיא גנארד רעד לי״יװ ,עלאקאל םאד ןטארראפ ,ךעלגעמ טי.יװ יװ ,טאה יז
 ־דאב סאד .רוטלוק רעשיעפארײא רעד ןופ לבריװ ןיא ןוא רעטנעצ ןיא ןײטש וצ

 .ןעגנאפעג ןוא טפושיכראפ ,טצײרעג טאה טאטשםיורג רעד ןופ עשירעל
 רעשזראבז לװלעװ טימ ןא ךיז טביוה עינעמור ןופ רוטארעטיל עשידיי יד
 ןופ ןטנענאפסקע ,ןטנאק ערעדנא ןופ ענעמוקעג ,עדײב .ןדאפדלאג םהרבא ןוא
 עזעיצנעדנעט רעײז עינעמור ןיא ןראװעגנא ײז ןבאה ,גנוגעװאב־הלכשה רעד
 ןטימ ןעמונעגפיוא ײז טאה עסאמסקלאפ עשידלי עוױטימירפ יד .טעטילאוטקא
 גאט ןקיטנללה םוצ זיב ךאנ זיא ןדאפדלאג .רעתמא ראפרעד — ןוא ,טושפ ,טימעג
 ןטימ ןיא גאט םענײש א ןיא טאה סאװ ,רעכאמפושכ רעכעלרעדנװו רעד ײז ראפ
 ןשילארטאעט־שיריל ןי״יז ,עיצאנימוליא־רעטאעט עקיבראפ ןײז ןדנוצעגנא קראמ
 ־ךעלײרפ־קיטסול״ רעד ןבילבעג ןוא ןעװעג ײז ראפ זיא רעשזראבז .דאראקסאמ

 עשידיסח טרעביושעצ ןפוא ןקסעטארג א ףיוא טאה סאװ ,גנױ רעליוװ רעד ,״דלי
 גאט ןקיטנײה זיב ןוא ,דאראקסאמ רעשילארטאעט ־קסעטארג .תואפ ןוא דראב
 .עינעמור ןיא טנעמונאמ ,עיװקילער ןבילבעג רעדניליצ ןוא קארפ סלװלעװ ןענעז
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 ,םרעגניז־רעדנאװ ןוא ןרודאבורט ןופ עדאיעלפ עצנאג א ךאנ טנאמרעד טנערעפער רעד

 .קירודאבורט רעשידןי רעד ןופ םעדאפ סעד ןגיוצעג רעטייװ ןבאה סאװ

 יד ןעװעג ןענעז טייצ רעײנ רעד ןופ ןעמאטפמים עשירארעטיל עטשרע יד
 טריריפסניא •״טכיל״ לאגרושז םעד םורא טריפורג ךיז ןבאה סאװ סרעלעטשטפירש
 ,ןענופעג טשינ סנאנאזער ןײק ןבאה עכלעװ ,ןעגגומיטש עשיטנאמאר־לאנאיצאנ ןופ

 .ןבראטשעגפא ךיג לאנרושז ןטימ ןעמאזוצ עפורג יד זיא
 ״ןביוש״ ןעמאנ ןרעטנוא גנוריפורג יד ןא ךיז טביוה המחלמ־טלעװ רעד ךאנ
 ,(רעגנאמ .י ןוא ,ןאמטלא .מ ,גרעבנרעטש .י ,גראבנײטש .א) סרעלעטשטפירש 4
 עינאפמיס רעד ןיא ןײרא ןגארט ןוא עיסערפםקע עקיטראנגײא ןא ןענופעג ןבאה

 .ןדראקא עקראטש ענעגײא גגוטביד רעשידױ רעד ןופ

 ןוא ,עדאלאב ןוא קסעטארג ,לבאפ ןופ גנוטי״ידאב יד טרילומראפ טנערעפער רעד

 טשינ זיא ,ןגארטעגני״ירא טאה גראבנײטש רזעילא סאװ ,לבאפ יד זא ,טכיירטשרעטנוא

 עיגיל רעד ףיוא שינאגרא ףיט טגיל יז ראג ,םזינארכאגא רעשיסאלק־שירארעטיל ןײק

 .עדאלאב יד ןוא קסעטארג רעד יװ טקנופ ,עיסערפסקע־טי״יצ ןופ

 ןענעז — טנערעפער רעד טקידנעראפ — ,עדאלאב ןוא קםעטארנ ,לשמ
 ןדנוצעגנא לאמ א ךאנ ןבאה עינעמור ןיא ןטעאפ עשידלי עפורג יד .דאראקסאמ
 ־ראבז לװלעװ .ןאפ םענרעדאמ ןפיוא עיצאנימוליא עשילארטאעט־שידאראקםאמ א

 .עיצידארט רעזדנוא טלוב ראפרעד ןענעז ןדאפדלאג םהרבא ןוא רעשז
 ־סור ןיא ןעמוקעגראפ זיא ןדאפדלאג ןופ גנוטרעװרעביא עשיטםינרעדאמ יד
 טציא טמוק רעשזראבז לװלעװ ןופ גנוטרעװרעביא עשיטסינרעדאמ יד ,דנאל

 .עינעמור ןיא ראפ
 ־סיוא י״ירד טכארבעג טאה עינעמור ןיא גנוטכיד עשידױ יד — לכה־ךס רעד
 יד ןוא קסעטארג םעד ,לשמ םעד ,רוטארעטיל רעשידױ רעד תונתמ עשילרעט

 .עדאלאב

 ןוא גראבנײטש רזעילא ןופ ןעלבאפ עקינײא טנעײלעג ךיוא טאה רעגנאמ קהצי

 רענײש א ןיא ןראװעג ןטלאהעג זיא סאװ ,טארעפער רעד .ןדאלאב ענעגײא ראפ א

 .םלוע םעד ךרוד ןראװעג ןעמונעגפיוא׳ םעראװ ןענעז רעדיל עטריטיצ יד ןוא םראפ

 דובכל ײט רעשירבח רעטריזיװארפמיא ןא ןעמוקעגראפ זיא טארעפער םעד ךאנ

 ,סרעלעטשטפירש קילדנעצ ראפ א ןסעזעג ןעמ זיא ןשיט עטכעדעיג ךיג ייב .רעטכיד םעד

 .גראבנײטש .א ןופ םילשמ עקידנצנעלג ײר א טריטיצער טאה דראבסארג ץרעה .ןטסיטרא

 .גרעבנרעטש בקעי ןוא גראבנײטש רזעילא וצ וױרב א ןבירשעגנא טאה םלוע רעד

 (1929 ראונאי רעט18 ,3 .מונ ,״רעטעלב עשירארעטיל״)

* * * 
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 ןיימ ףיוא יקסנאשאטאב בקעי פא דיז טפור ״רעטעלב עשירארעטיל״ 19 .רנ ןיא
 רוטארעטיל רעשידיי רעד ןגעװ ןליופ ןיא ןבעגעגרעביא באה דיא סאװ ,םורג

 .עיגעמור ןיא
 טקעלפטגא טשינ זיא עינעמור ןיא רוטארעטיל רעשידױ רעד ןופ טערטראפ רעד
 :ןמיס א — /יקסנאשאטאב .י טנײמ ,טעטיוױטקעיבא רעקיטיונ רעד טימ ןראװעג

 .ןעמעג ענעגיװשראפ ליפ יוזא ןוא ליפ יוזא
 ,ןיב דיא רעכלעװ רעביא ,״טכיל״ עפורג רעד ןופ ןיגע םעד ןגעװ לכ־םדוק

 .גוצסערפסקע ןא יװ ,ןגיולפעגכרודא ,טנײמ יקסנאשאטאב יװ
 טכיראב ןקידרוציקב א ןענעײל ןעמ ןעק 3 .רנ ״רעטעלב עשירארעטיל״ יד ןיא
 ־נאשאטאב .י) ,עינעמור ןיא רוטארעטיל רעשידײ רעד רעביא טארעפער ןיימ ןגעװ
 ־רוציקב ראג זיב םעד ןופ סעיצאמראפניא עני״יז טפעש רע םאװ ,זיא רעלעפ םיקס
 עשירארעטיל עטשרע יד״ זא ,טנאטאב ךעלקירדסױא טרעװ׳ס װו ,(טכיראב ןקיד
 ןבאה סאװ ,סרעלעטשטפירש יד ןעװעג ןענעז טײצ רעי.ינ רעד ןופ ןעמאטפמיס
 עשיטנאמאר־לאנאיצאג ןופ טריריפסניא .״טכיל״ לאנרושז םעד םורא טריפורג דיז
 דיג לאנרושז רעד זיא ,ןענופעג טשינ סנאנאזער ןײק ןבאה עכלעװ ,ןעגגומיטש

 .״ןבראטשעגפא
 טנאמרעד אי ןאמדירפ סעטאמ ןוא רעפארג בקעי ןופ ןעמענ יד באה דיא זא
 ןענעײל יקםנאשאטאב .י ןעק ,עפורג רענעי ןופ עטסוױטאטנעזערפער יד סלא
 ערעדנא ןוא ״ןגראמירפ״ רעגרעבמעל ,״גאט״ רענליװ ןטימ ןכערפשעג עניימ ןיא
 יד ןופ טכיראב םעגײלק ראג־זיב א ןיא לאפוצ א ךרוד זיא׳ס ביוא .ןעגגוטױצ

 .קידלוש טשינ דיא ןיב ,גנוקרעמאב יד ןלאפעגסיורא ״רעטעלב עשירארעטיל״
 ײװצ יד ןא טפור רע .ענעגײא סאד ןינע םעד ןגעװ טגאז יקסנאשאטאב .י
 ךיוא טיג רע .גנוריפורג רענעי ןופ עטסקידנטינדאב יד סלא עטנאמרעד ןביוא
 ־רעד רעבא טנײמ רע .רעכיבלמאז ענעי ןופ טרעװ ןשירארעטיל ןלאמינימ םעד וצ

 .רערעקידנטױדאב א ןעװעג זיא סנאנאזער רעלערוטלוק רעד זא ראפ
 ןופ ןוא שטיװאניבאר יטאמ ״רעבױרש־ןזרעפ ןקנילם םעד״ ןופ ןעמענ יד
 ןפורראפ ךיז באה דיא לייװ ,סנטשרע ,טנאמרעד טשינ דיא באה ןאמדלאװ םירפא
 ראג א ןבאה ײװצ עטצעל יד לױװ ,סנטײװצ ,ןוא עטסוױטאטנעזערפער יד ףיוא

 .רוטארעטיל רעשידײ רעשירעפעש רעד וצ תוכױש ענײלק
 אזא ןעװעג זיא — ,יקסנאשאטאב .י טבױרש — ,״טכיל״ ןופ העפשה יד״
 ־םקעװ סקאמ רעריטראמ ןטימ שארב ןטסילאיצאם עשידיי־שינעמור יד זא ,עטײרב
 ןבעגםיורא ןעמונעג ןבאה ,שידיי ןופ טגאזעגפא טאהעג ןיוש דיז ןבאה סאװ ,רעל

 .״רעקעװ רעד״ טםירשגכאװײװצ עשידלי א
 ןענישרעד ןיוש זיא ״רעקעװ רעד״ טפירשנכאװײװצ עשיטסילאיצאס־שידױ א
 ןיא 1905 ראי ןיא ןראװעג טױנאב לאמ א ךאנ זיא ןוא 1896 ראי ןיא םאי ןיא
 זיא (טאטשנריובעג סיטארסיא טיאנאפ) אליארב ןיא ןעװ ,טױצ רענעגײא רעד
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 ־שידײ א ןופ ןענײשרעד סאד .״רעמאה רעד״ טאלבנכאװ שיטסינױצ א ןענישרעד
 ,טכא ןיא קידנעמעג ,ךעלדנעטשראפטסבלעז זיא סאי ןיא גנוטי.יצ רעשיטסילאיצאס

 ןיא ײטראפ רעשיטסילאיצאס רעקיטלאמעד רעד ןופ טנעמעלע־טפיוה םעד זא
 םאװ ,טײקידנעװטיונ ענעגײא יד .רעטעברא עשידלי יד טעדליבעג ןבאה עװאדלאמ
 ־רעשיטםילאיצאם רעד ןופ גנװושפיוא ןטשרע םי_יב ןפורעגסיורא גנוטי.יצ יד טאה
 גנװושפיוא ןטײװצ םי_יב ןפורעגסיורא יז טא.ר ,1896 ןיא עינעמור ןיא ײטראפ
 ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ,1919 ןיא ןטירד םי_יב ןוא 1915 ןיא ײטראפ רעד ןופ

 .יקסנאשאטאב בקעי ןוא גרעבנרעטש בקעי

 ־ראמ ןשיראטאלימיםא ־ךעלרעגריב םוצ טרילעפא טאה ״טכיל״ לאנרושז רעד
 ןיא סאג רעשידיי רעד ףיוא טעװעטסינױצעג טלאמעד טאה םאװ ,ןאלאס־ןטעגאי
 ,לכעליפש שיטאזקע ןא ןעװעג ןזײרק ענעי ראפ זיא רוטארעטיל עשידלי יד •עיגעמור

 ףיוא״ ךאנרעד סע ידכ ,טקילײװגנאלעג טי_יצ לקיטש א ךיז טאה ןעמ ןכלעװ טימ
 .ןפראוװצקעװא ״גיװע דנוא רעממיא

 יקסנאשיאטאב זיא םעד טימ ,עטסקידנטללדאב יד זיא ״ןביוש״ גנוריפורג יד זא
 ןלאפעג ,הפוקת־רעשזראבז־ןעדאפדלאג רעד ךאנ ,זיאי עקאט ריא ףיוא ןוא .םיכסמ
 ןיקסנאשאטאב ראפ קיטכיװ זיא רשפא) טארעפער ןי_ימ ןופ טנעצקא רעטסרעװש רעד
 ,טארעפער א ראנ ,קינארכ־רוטלוק םתס ןײק ןעװעג טשינ זיא סורג ןי_ימ זא ,ןסיװ וצ

 ,םעפורג עשירארעטיל עלא ןופ ןתוכללש עקיטסללג יד ןפאטוצנא טכוזעג טאה סאװ

 רעד ןופ םעגערב יד ללב הגידמ רעד ,עינעמור ןיא טריטסעפינאמ ךיז ןבאה סאװ
 .(עניט

 וױטקעיבא ןוא גונעג וױטקעיבוס ןעװעג זיא טארעפער ןללמ זא ,טלאה ךיא
 .טנײמ יקסנאשאטאב .י סאװ רשפא טעטיוױטקעיבא יד טשינ סלאפ ןדעי .גונעג

 םיא ןבענ יצ ,סגײא ץלא זיא׳ס ןעמעװ ,ןרעטמאלסאג א ראנ טגאמראפ עכלעזא
 .שודק א םיא ןבענ טינק׳ם יצ ,הלבנ א טרעיוה

 ־וצ א ןוא רעטכיד רעשלערבעה רעטנאקאב א זיא סאװ ,סוטײמ והילא ןגעװ
 זא ,לקיטרא סיקסנאשאשאב .י ןופ ראװעג רימ ןרעװ ,רעבללרש־שידלי רעקילעפ

 .עינעמור ןיא ךיז טניפעג רע

 אד לאז ,רעבללרש־עזארפ ןוא־רעדיל רעװלאנ רעד ,גרעבנעדלאג יכדרמ ןוא
 ןיא ןבירשעג ןענעז ןטעברא ערעקיטכיװ ענללז םגה ,ןטוג םוצ ןרעװ טנאמרעד

 .שלערבעה

 רעד ןופ טערטראפ םעד ןענעכײצ וצ ףיוא רעדאפ ךיא ויקסנאשאטאב .י רבח
 באה ךיא יװ ,רעכעלטנירג ןוא רעוױטקעיבא עינעמור ןיא רוטארעטיל רעשידלי
 טנאפשעג ןיב ךיא .לכה־ךם םעד ןוא םטיר םעד ,סעיניל יד ריא טנכײצ .ןאטעג סע

 !טאטלוזער םעד ףיוא

 ־ור ןיא ןבעל־רוטלוק ןשידלי ןראפ ןטסנידראפ יקסנאשאטאב .י טאה יאדװא
 ןיא לאר ענעעזעגנא ןא טליפשעג טאה יקסנאשאטאב זא ,תמא זיא יאדװא ,עינעמ
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 טאה יקסנאשאטאב זא ,ךױא זיא תמא ןוא .עינעמור ןיא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג
 .ןענאלאס יד ןיא ראנ ,סעמשטערק יד ןיא טשינ ״ןעגנוזעג ןוא ןבירשעג ,טדערעג״

 ןעװעג זיא ןרעשזראבז וצ םיא ןופ קוליח רעד זא ,טסעגראפ יקסנאשאטאב רעבא
 ןוא ,רעדיל ענעגײא ןעגנוזעג ןוא טריזיװארפמיא טאה רעשזראבז רעד םאװ
 עזעיצנעטערפ יד ןײטשראפ ןעמ ןעק יװ אט .עדמערפ ןעגנוזעג טאה יקסנאשאטאב
 יװ ,ענעגײא סאד ןאטעג באה דיא שטאכ״ :לקיטרא סיקסנאשאטאב ןיא עלעטש

 ? (רעשזראבז ןוא ןדאפדלאג סאװ) ״ײז

 !ךעלגעמ — שידלי טימ ןעמאנ סיקסנאשאטאב טאגער ןיא טדניב ןעמ זא

 א זיא עינעמור ןיא שידלי ראפ ראטאטיגא סלא טעטיראלופאפ סיקםגאשאטאב
 טמענראפ גנוגעװאב־רוטלוק רעשידלי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא .עטקיטכעראב
 רעבא ,ראטאטיגא ןוא טםילאנרושז סלא טרא ןא יקסנאשאטאב טגנידאבמוא
 י עיגעמור ןיא רוטארעטיל רעשירעפעש־שידלי רעד וצ סע טאה תוכייש א ראפ סאװ
 .עניטנעגרא ןיא ןא טשרע ךיז טביוה עזאפראמאטעמ עשירארעטיל סיקסנאשאטאב

 דליב א ןפאש ןענעק ךיז ןלאז רימ ידכ ,זדנוא וצ טײגרעד קיצניװ םאװ ןוא יװ
 .ערעיראק רעשירארעטיל סיקסנאשאטאב ןופ

 ובראב רעקיראטסיה־רוטארעטיל ןשיגעמור םעד ןופ ןלאירעטאמ יד ןשיװצ
 גנוגעװאב־רוטלוק רעשידלי רעד ןופ עטכישעג יד ,בגא ,טבללרש םאװ ,ונאעראזאל
 טאה סאװ ,רעטשרע רעד זא ,ןעגנוקרעמאב ןוא םעטאד דיא זיפעג ,עיגעמור ןיא
 טעאפ רעד ןעװעג זיא ,עינעמור ןיא עיזיװער־ןדאפדלאג רעד ףיוא טפאלקעג
 ־עמור רעד ןיא 1917 ראי ןיא רע טאה ןעלקיטרא עירעס א ןיא .גרעבגרעטש בקעי

 ייב רעטעפש ןוא םעלבארפ םאד ןביוהעגפיוא ״אנעצס״ גנוטי.יצ־רעטאעט רעשינ
 םעד קידנריפסיורא ,רע טאה ״םעמיצ״ יװער ןייז ןופ גגוריפפיוא רעטשרע רעד
 רע ןכלעװ ןיא ,טארעפער א ןטלאהעג ,עניב רעד ףיוא ןדאפדלאג ןופ ןטאש
 רעטעפש יצ ,קיטי_יצכי_ילג זיא סאװ ,עיצארװאטסער־ןדאפדלאג יד טגאזעגנא טאה

 .דנאלסור ןיא ןעמוקעגראפ לסיב א

 ןי_יז יקסנאשאטאב טקידנעראפ — ,״ןעגנויצאב עטנעאנ ןוא ןצנאטסיד עטללװ״
 יקםנאשאטאב .י םאװ דאש א .רעביא ײז רזח ןוא רעטרעװ יד ףיוא פאכ ךיא .לקיטרא
 טלאװ רע ןעװ .עניטנעגרא רעטייװ ,רעסײה רעד ןיא ןראװעג ןפראװראפ זיא
 ןעגנאגרעד טשינ רעכיז טלאװ רע ןוא ,טיהראפ סיא דימ ןטלאװ ,זדנוא טימ ןעװעג
 השמ ףיוא לאפנא ןי_יז וצ רקיעי רעד ןוא טײקיזאלליטס ןוא ןדרוסבא ךס א וצ

 .״טלעװ־רעכיב״ רעד ןיא רידאנ

 (1929 ינױ רעטס21 ,25 .מונ ,״רעטעלב עשירארעטיל״)
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 דילסקלאפ עשינעמור סאד

 קיײ ךיד ץעז ,טגניז ןעמ װו״ :ןבירשעג לאמ א טאה רעטכיד רעשישטייד א
 ״!רעדיל ןײק טשינ ןבאה ןשטנעמ עטכעלש .רעדיגא

 קידנריטיצ ,עשטינ ךירדירפ טאה ראי קילדנעצ ראפ א טימ רעטעפש ןוא
 יד סאװ ,סע טמוק עשז־יװ״ :אישק־ץאלק א טגערפעג ,רעטרעװ עקיזאד יד

 ״?רעדיל ןבאה ןסור
 ־עג טאה׳ם סאװ ,לײטרואראפ ןראפ שיטםירעטקאראכ זיא עגארפ םעשטינ

 .קלאפ ןשיםור םעד עגונב עפארײא־ברעמ ןיא טשרעה

 רעטנעג ןענעק סאװ יד .טכערעגמוא זיא ,לײטרואראפ רעדעי יװ ,לײטרואראפ
 לכײמש א טימ עגארפ רעקיזאד רעד ראפ ןעײטש ,המשג־סקלאפ עשיסור יד

 .ןפיל יד ףיוא

 המשנ רעד ןיא קלאפ א טקוק ןעמ עכלעװ ךרוד ,ןגיוא ןענעז רעדילסקלאפ
 ןיא ךיז ןריטקעלפער םולח ןוא טפאשקנעב ,טגעמארעפמעט ,רעטקאראכ .ןײרא

 .לגיפש ןטלוב א ןיא יװ ,דילסקלאפ

 סנײא ,דילסקלאפ ןשינעמור ןפיוא ןלעטשפא עגר א ףיוא לאמ סאד דיז טניול
 .טלעװ רעד ןיא עטםקידרעװקרעמ ןוא עטסנעש יד ןופ

 ,גנאהראפ טײז רעד ףיוא טבעװעגסיוא דיז טאה םאװ ,לײטרואראפ רעד

 ־רעביוא טשינ ןעמ טפשמ קלאפ .ןוז ןגעק ןטאש יװ ,ךיור יװ ןדנװושראפ זיא
 געװ רעטםרעכיז ןוא רעטסטנעאנ רעד ןוא ןײטשראפ ןעמ ףראד קלאפ ,ךעלכעלפ

 .דיל ןײז זיא המשנ־סקלאפ רעד וצ

 ־סאפ רעד זיא דילםקלאפ ןשינעמור ןופ ראטאזיװארפמיא רעטסקיטכיװ רעד
 םענופ רעטיצ םענעדײז םעניד םעד טפאכעגנײרא לפי״יפ ןײז ןיא טאה רע .ךוט
 ־רעבליז םעד ןוא לאגיטכאנ רעד ןופ לערט ןכעלטפאשנדײל ןםײה םעד ,טגיװטנװא
 גרעב ענײז רעביא ,עטאכ ןײז רעביא ןעגנעה םאװ ,סנקלאװ יד ןופ םטיר םענ

 .פעטס ןײז רעביא ןוא

 ,עניאד רעד וצ וצ ךיז רעה ,גנאגראפנוז א ןופ הסיסג יד ןרעה וטסליװ ןוא

 .גרעב יד ףיוא ןטכאנראפ־רעמוז יד ןיא טליפש ךוטסאפ רעשיגעמור רעד םאװ

 ןפאלק גנורעמעד רעד ןופ ןתוכלמ עאלב ןציירד יד יװ ,ןרעה וטסליװ ןוא
 .טכאנ רעד ןופ ןרעיוט עצראװש יד ןיא

 ײז ןעװ ,דארניפש םי״יב ,פעקעמאמ ענעגיובעג עסײװ ןופ ןײװעג סאד ןוא
 ,ןעניפש

 .המשנ־רענייגיצ רעקלורמוא רעםײה א ןופ ורמוא םעד ןוא

 .ײנש ןפיוא ןענעכײצ ןסקופ עטיור םאװ ,סנטאש עקירעגנוה יד ןוא
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 רעגנאמ קיציא

 .הנבל־טסבראה רעטױר רעד ןגעק ןגיוא עשיפלעװ ענירג ןופ לקניפ םעד ןוא

 ,ןריולראפ גנאלק םעד טאה םאװ ,לדיפ־רענײגיצ םענופ עדנעגעל יד ןוא
 — ,ןעמוקאב המשנ עײנ א ןשינרעדנאװ עגנאל ךאנ ףוס־לב־ףוס ןוא

 ו עניאד עשינעמור יד רע,ר
 ־סקלאפ רעד טאה רוטאנ רעקיטראגגײא ,רעקיבראפ א טימ טנעאנ קידעבעל
 ״עדרעװ עזנורפ״ דיל ןי״יז ראפ וױטאמטײל ןטסראברעדנװו םעד ןענופעג רעגניז

 .(״רעטעלב ענירג״)
 :וױטאמטײל ןקיזאד םעד טימ ןא ךיז ןביוה רעדילסקלאפ עשינעמור עלא טעמב

 ,םיובנסינ רעטעלב ענירג

 .װ .זא .א םיובנראב רעטעלב ענירג

 ןדמערפ ףיוא ןעגעכײצ טירט־רערעדנאװ .טכאנ טלקנוט ןגעװ עדמערפ ףיוא
 :ײװמײה ןופ דיל םאד ךאילש

 םיובנםינ םענירג א ףיוא
 ,ליטש וקוק רענײלק א טגניז

 ,ךעלעגײװצ ענירג ײװצ ףיוא

 ךעלעגײפ ײװצ ליטש ןעגניז
 .דיל סאד טגנילק קירעיורט יוזא

 ,טניװ ןיא דעלעטעלב ןעילפ

 — ךעלעגײפ ןײק טשינ ןענעז׳ס

 .ךעלרעטסעװש עניימ ןענעז׳ס

 :רעטי״יװ ןוא

 רעקירעדינ לגי.יװצ א ףיוא
 ,עטלא ןא ביוט עארג א טגניז

 ,דיל ריא טגנילק קירעיורט יוזא

 ,טניװ ןיא ךעלעטעלב ןעילפ

 ,עטלא ןײק ביוט ןײק טשינ ךאד זיא׳ס

 עטלא יד ,ישעמאמ ןי.ימ זיא׳ס

 •ףראד ןייז וצ םײהא טניװ ןוא ײנש ךרוד טנאפש ץעגײש רעטבילראפ א

 ־נינרא טאה ײנש רעד וױטאמטײל ןראברעדנװו אראם .עטבילעג ,רעטסעװש ,עמאמ
 •דיל ןײז ןיא טײנשעג

 ,ןײג ךיז ףראד ןיא טזאלעג באה׳כ

 ,גרעב יד ןופ לגײפ עםייװ
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 ןעײסע

 ,ןעז עמאמ ןײמ טלאװעג באה׳כ
 .גרעב יד ןופ לגײפ עסײװ

 ,טײנשעג ןוא טגגערעג טאה

 ,גרעב יד ןופ לגײפ עםײװ

 ,טײװראפ ףראד םוצ געװ םעד ןוא

 .גרעב יד ןופ לגײפ עסי״יװ

 ,ןעז רעטסעװש ןײמ טלאװעג באה׳כ

 ,גרעב יד ןופ לגײפ עסײװ

 ,ןעװעג טניװמערוטש א זיא

 ,גרעב יד ןופ לגײפ עסײװ

 ,ןעז לדײמ ןי.ימ טלאװעג באה׳כ

 ,גרעב יד ןופ לגײפ עםײװ

 ןעװעג ןי_ישנענוז רעד זיא
 ,גרעב יד ןופ לגײפ עםי.יװ

 טלמאטש ןוא טניװ םוצ ךיז טעילוט ףוג־לדײמ רעכעלטפאשנדײל רעסײה .טכאנ
 :רעײפ םענעגײא ןראפ דחפ םעד סיורא

 טשינ ןיוש םוק !רעטבילעג רעה
 ,רעײש סנכש םוצ טכאג ײב טנײה

 ,לפרעד ןראפ ךימ טגאלקראפ רע

 — סײה יוזא ךימ טםשוק וד זא

 .רעײפ א ןייז ,הלילת ,ןעק׳ס

 ,לבמיצ ןטימ רענינגיצ רעד ,דילםקלאפ ןשינעמור ןופ טערפרעטניא רעד ןוא

 :סיוא טי_ירש ןוא ןוז רעד ןגעק ןגיוא יד טערומשזראפ

 ,טשינ עביל ןײק ליװ׳ס רעװ

 .ןבעג לאמ ןײק םיא טאג יז לאז

 — רימ יז קנעש ,טאג יז קנעש

 .שױלעפאק ןיימ ראפ למילב א

 לגנעהראפ ןסי_יװ ןרעטניה םינפ םאד טמעשראפ טלאהאב לדײמ סאד ןוא
 .לרעטצנעפ ריא ןופ

 ,רעביל ןי_ימ קעװא טי_יװ יוזא
 ,ןכײרג טשינ םיא וצ ןעק ךיא זא

 .לוױרב א םיא ןבי_ירש ןדי_יס
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 רעגנאמ קיציא

 ,טנרעלעג טשינ ןבי.ירש דיא באה

 ,ןכאמ לװירב ןײק טשינ ךיא ןעק
 ,ןביירש עדמערפ ןטעב ךיא טלאװ

 .ןכאל רעבא עדמערפ ןלעװ

 ־מײה רעד ,דילסקלאפ ןשינעמור ןופ טערפרעטניא רעקידנרעדנאװ רעד ןוא
 :םײה ןי_יז טגניזאב ןוא ןוז רעד ןגעק ןייװ רעכעב םעד ףיוא טביוה ,רענײגיצ רעזאל

 לדײמ ןינמ יװ לדײמ רענעש ןײק
 .טלעװ סטאג ףיוא אטשינ זיא

 יז טאה לטראג םענופ רעכעה
 .ךעלעפע עדנור ײװצ

 המשנ רענעגײא רעד ןופ תומחײוקל ןוא סעיםלװונאק יד ראפ ראנ טשינ ןוא
 טאה שינעדנעטשראפ לפיװ טימ .סנאנאזער א דילסקלאפ ןשינעמור ןיא אד זיא

 .אציראימ עלעפעש ןםינװ־ראלק ןופ םזיגארט ןעמוטש םעד טפאכעגפיוא סע

 ,עײל אציראימ

 ,עײליקוב עײל

 דנאנא ךאנ געט י.ירד
 .ןענײװ ןײא ןיא וטסטלאה

 ־יוצעג א — עידאלעמ יד .עשיגעלע ןענעז רעדילסקלאפ עשינעמור בור סאד
 ןענעז׳ס יװ ,קירעיורט ןוא ,לאט ןיא פארא טנײװ סאװ ,אצירטםיב יד יװ ענעג
 עלעסילש ענרעבליז סאד דלאװ ןיא טאה םאװ ,לכוטסאפ םענופ ןגיוא יד קירעיורט

 .ןריולראפ ןדע־ןג ןופ
 ־טכעגק עגנאל רעטרעדגוהראי יד ןעװעג םרוג ךס א ןבאה ןאט ןשיגעלע ןפיוא
 רעד וצ פארא פאק םרעיופ םעד ןגיובעג ןבאה סאװ ,ריקליװ־ןראיאב ןוא טפאש
 טשינ ןוא ,רעצ ןי_יז טלמאטשעגסיורא רעיופ רעד טאה דרע רעד ראפ ןוא ,דרע
 עטלא עארג יד ןוא ,ךעלרעטסעװש ענײז ןראװעג ךעלעגײפ יד ןעגעז טםיזמוא

 .עמאמ ןי.יז — ביוט

 דמערפ רעד ןופ טמוק לאגיטכאנ יד
 ,ןרעה סעניאד ערעזדנוא

 .םי א ןעמולב ןוא רעדיל ןבאה רימ

 .ןרערט טימ םי א םי א ןוא

 ־טסנוק עשינעמור יד .דילסקלאפ עשינעמור סאד טגיל ןזאלראפ ןוא םאזנײא
 רעד .ןלאװק עקידנסיורד עדמערפ ןופ העפשה ןוא עיצאריפסניא טפעש קיריל
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 ןעײס*

 עטסערג יד זא ,ןסעגראפ סאװ ,ןרוטארעטיל עגנױ עלא ןופ תועט רעקיבײא
 טפעהאב םיא טימ■ ךיז ,לאװקסקלאפ ןופ ןעקנורטעג ןבאה סרעטסי״ימ עשיריל
 ןענאמרעד וצ יאדכ זיא׳ס .סעיצאמע עשיריל ןופ םומיסקאמ םעד טכײרגרעד ןוא

 .סנרוב ,ופעטעפ ,ןפראדנכײא ,ןעני.יה ,ןעטעג ןופ ןעמענ יד

 ,ףיורעד ןטסאמראפ ךיז ןבאה סרעקיריל עשיינעמור עטלײצעג ראפ א ,זיא תמא

 .א .א אגאג ןיטיװאטקא ,ךובשאק עגראעג יװ —

 טײטש זדגוא י_יב ךיוא .זדנוא וצ ךעלנע רענעמור יד ןעגעז טרפ םעד ןיא
 טקוק עװאפ ענעדלאג יד .רענעזאלראפ א דילסקלאפ ןופ םענורב רענעדלאג רעד

 .ןוקית א ןבעג ריא לאז סאװ ,רעטכיד םעד ףיוא קידנטראװ ,ןגיוא יד סיוא ךיז
 ןרעקמוא ףוס־לכ־ףוס ךיז טעװ קיריל ,עשידיי יד יװ טקנופ ,עשינעמור יד ןוא
 יד ןאט טשינ סע טעװ׳ס ביוא ןוא דילסקלאפ םוצ — לאװק םענעגײא םוצ
 .דילסקלאפ םעד וצ ןלאפוצ טעוו סאװ ,דיל ןופ ןואג רעד ןאט םע טעוו ,עדערעשט

 (1929 ראורבעפ רעט15 ,ד •מונ ,״רעטעלב עשירארעטיל״)
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 דילסקלאפ עשינאפש סאד

 עסױרג יד טכײרגרעד רעינאפש יד ראנ ןבאה רעקלעפ עשינאמאר עלא ןופ
 ןטימ ןעײרד א ןא .טראװ ןופ ןיז ןכעלטנעגײא ןיא עידעגארט עסיורג יד ,עמארד
 ךיז טאה — לשמל ,ןזיזצנארפ יד יװ — ןעלגער עשילעטאטםירא יד ןגעװ רעגניפ
 ןעק יז ןוא ,קידנעגניװצאב ןוא סיורג ,עיזיװ עשיטאמארד יד טקעלפטנא ײז ראפ
 .הפוקה רעשיריפםקעש רעד ןופ עמארד רעשילגנע רעד טימ ןטסעמראפ טםײרד ךיז

 אל עד ןארעדלאק ,ןאעל עד עטגאפ ,ענילאמ עד אזריט ,אגעװ עד עפאל
 .עיגרוטאמארד־טלעװ רעד ןיא סרעטםינמ עקידובכב ןענעז אקראב

 טפאשביל טימ טאה ,ןטי״יצ עלא ןופ טסיראמוה רעטםערג רעד ,סעטנאװרעס
 ףיוא זמר א טימ — ןפורעגנא םיא ןוא ןארעדלאק ןגעװ טדערעג גנורעטסי״יגאב ןוא

 .״עלעסעק ןדלאג ןינמ״ — ןעמאנ ןי.יז

 ־לעה וצ גנױצאב עקידרעװקרעמ א טאהעג ןא דימח ןופ טאה רעינאפש רעד
 ןשידלעה ןפיוא טרירטנעצנאק רע טאה טײקמאזקרעמפיוא עצגאג ןי_יז .טײקשיד
 ןי.יז ,דובפ ןייז ראפ — טלאפ רעדא טגיז ,ךיז טײקידײטראפ ,טפמעק סאװ ,פיט

 .טײהינרפ ןי.יז ןוא עביל ןי.יז ,ןביולג

 ןסיוטש ,ןפאשעג טאה קלאפ סאד סאװ ,רעדיל ,ןעגנאזעג רעטרעדנוה ןיא
 ךיז טלעטש סאװ ,רעטיר םעד — דלעה ןשינאפש ןקיזאד ןטימ ףיונוצ ךיז רימ
 ,ןעגגורעטש יד .טכערעג ןוא לדײא ,ןײש ראפ טלאה רע סאװ ,םעד ראפ ןי_יא

 ןטראװ תוחוב עכעלדנינפ .עגײלק ןײק טשינ ןעגעז ,ןי.ירא געװ ןיא םיא ןעמוק םאװ
 ־רעד וצ טשינ םיא ידכ ,תועינמ עלא ןריזיליבאמ ,םיא ףיוא ךיז ןפראװ ,פא םיא
 ןראפעג ךרוד ראנ .ןלאפראפ .ןראפעג ןוא סעגירטניא ןעניפש ײז .ליצ ןי_יז וצ ןזאל

 .דלעה רעד ךיז טקעלפטגא ,עשידלעה סאד ךיז טרעטינל

 ןופ ןבירטעג ,סיוא ןעײטש ןשטנעמ עלעדײא םאװ ,ןראפעג יד טא ןגעװ
 ־סקלאפ רעשינאפש רעד טלייצרעד ןוא טגניז ,ןסלופמיא עכעלרעטיר ,עלעדייא
 עלא ןטי_יב ןדאפעג יד ,ןעמאנ רעדנא ןא דיל ןדעי ןיא טאה דלעה רעד .סנאמאר
 סנאמארסקלאפ ןשינאפש םעד ןיא :ראלק זיא ךאז ןײא רעבא ,סעקסאמ יד לאמ
 ראפ ,גנונאפש רעשיטאמארד ראפ רעינאפש םעד ןופ שוח רעד ךיז טקעלפטנא

 .עמארד רעדעי ןופ ןטובירטא־רקיע — גאלאיד ןטריטנעצקא טלוב א

 טרעדנוהראי ןטנצני_ינ ןיא טשרע זא ,ןקרעמאב וצ טנאסערעטניא זיא בגא)
 ןענעכײצאב וצ ףיוא עדאלאב ןעמאנ ןשילגנע םעד ןדנעוװצנא ןביוהעגנא ןעמ טאה
 — ןעמאנ ןשינאפש ןטימ ןפורעגנא טלאמעד זיב טאה ןעמ סאװ ,רעדיל ןימ םעד

 .(סנאמאר

 םעד ןיא ,םורא יויזא ,ןיוש ןגיל עמארד רעשינאפש רעד וצ ךעלדנרעק יד
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 ןעײסע

 טסײג ןוא רעטקאראכ םעד טלוב ןיוש ןעמ טליפ טראד הילסקלאפ ןשיפע ןשינאפש
 .עמארד רעשיגאפש רעד ןופ

 ־ראפ ןבאה סאװ ,רעקלעפ יד ייב ראנ סאװ ,לאפוצ ןײק טשינ רשפא זיא׳ם

 :עמארד עםיורג יד טלקיװטנא ךיז טאה ,עשידאלאב םאד ראלקלאפ רעײז ןיא טגאמ

 תוכײש עמיטניא סאד .רעינאפש ןוא רעדנעלגגע יד ,רעקלעפ עשיװאגידנאקם יד ײב
 עקיזאד סאד ןאק ןעמי .ןענעקײלפא טשיג דיז טזאל רוטארעטיל ןוא ראלקלאפ ןשיװצ
 סריפסקעש ןיא עשינאמעד־ךעלמײהמוא סאד .רעגניפ יד טימ ןפאטנא שממ תוכײש
 .ןדאלאב־סקלאפ עשיטאש ײר רעצנאג א ןיא סיורא ןיוש ןעמ טליפ ״טעבקאמ״
 ־טעבקאמ יד פא ךיז טליפש קילעפוצ טשינ ןוא עשיטנעדיא ןא ױא רעפסאמטא יד
 ־קאמ ןיא עלאר עלאטאפ אזא ןליפש סאװ ,תופשכמ יד .דנאלטאש ןיא עידעגארט
 ־יטאש־שילגנע רעד ןופ ןעגנורפשעגםיורא טײהרעקידעבעל יװ ןענעז ,לרוג סטעב

 .עדאלאב־סקלאפ רעש

 רימ טעװ רוטארעטיל ןוא ראלקלאפ ןשיװצ ןתוכי״יש עמיטניא יד ןגעװ ראנ
 .לאמ טײװצ א ןבי״ירש וצ ןעמוקםיוא דאנ

 ןאד ןשיװצ ןוא ״ץנירפ ןקיטפאהדנאטש״ םנארעדלאק ןשיװצ טײקטנאנ יד
 רעד ףיוא טגיל — ״דים״ גנאזעגסקלאפ ןשינאפש ןופ דלעה םעד — זעגירדאר

 .טנאה

 ןריולראפ לאמ טפא טאה רעינאפש יד י_יב גנורעראפ־ןדלעה עכעלמיטנגײא יד
 .ןאמאר־ערוטנאװא ןשינאפש םעד ןיא טרפב ,ןצענערג יד ןופ סיורא זיא ,סאמ יד

 ־רעטנוא טלוקנדלעה ןקיזאד םעד לאז סעטנאװרעם זא ,ןעװעג םרוג טאה םאד
 ־ראפ ןואג רעקיזאד רעד טאה קידנליװ טשינ קידנליװ רעבא .לסיפ א ןלעטש

 .ןימ ןכעלשטנעמ םעד ןופ דלעה א ןיא ״דלעה״ ןשינאפש םעד טלדנאװ
 .טאשיק ןאד

* 

 רעכלעװ ןיא ,װו — עיגאפש ןיא ״דלמ א ןעװעג זיא לאמ א״ ןופ ןטי_יצ יד ןיא
 ,ןעשעג זיא סאד עיטםאניד רעשינאפש רעד ןופ סנאפלא ןכלעװ רעטנו׳א ןוא טאטש
 .דיל א טםאפראפ סעטארק־הסיפת רעטניה רענעגנאפעג א טאה — טשינ רימ ןסײװ

 דיל םאד זא .דיל עקיזאד םאד ןריובעג ןבאה טפאשקנעב ןוא גאטײװ ,סארדראפ
 ןגיולפעגםיורא סע זיא — עידאלעמ עטריזיװארפמיא ןא — לגילפ ןעמוקאב טאה
 ־רעביא ,טפאכעגרעטגוא םע טאה רעיוא ןא טאהעג טאה׳ם רעװ .סאג רעד ףיוא
 דיז ,הסיפת ןיא טרעקעגמוא קירוצ לאמ ןײא טשינ ךיז טאה דיל סאד ,ןעגנוזעג
 ןקיטניגה ןזיב קלאפ ןשינאפש ןופ ןורכז ןיא ןבילבראפ ןוא םירוסי ןיא טרעטיגלעג

 .גאט

 ־םקלאפ עשינאפש עטםנעש יד ןופ םנײא זיא ״םענעגנאפעג םעד ןופ דיל״ סאד
 .רעדיל
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 רעגנןןמ קיציא

 ־כאנ רעד טימ רעביא דיז טסעומש עכרעל יד .יאמ ,גנילירפ זיא ןסיורד ןיא
 ,רענעגנאפעג רעד ,רע ראנ .רענטרעג יד ןיא ןרעדיולפ ךעלראפ עטבילראפ .לאגיט

 טרעמעד׳ם ןעװ ןוא גאט רעד טרעמעד׳ס ןעװ טשינ טסײװ ןוא הסיפת ןיא טציז
 רעקיצנײא רעד — םיוב א ףיוא תונכש ןיא ןעגנוזעג טאה סאװ ,לגײפ םעד .טכאנ יד
 ראפרעד םיא לאז טאג״ .ןסאשעגפארא טנאה עטכעלש א טאה — ײרפ רעד ןופ סורג

 ...!״ןלאצאב

 ןקיזאד םעד דאנ ,דיל םאד רעביא טײג טפאשרעטסײמ רענטלעז א טימ
 ראה עגנאל ענײמ״ :אפוג םענעגנאפעג םעד ןופ גנורעדליש רעד וצ ,ריפנײרא
 ךיפעט א יװ ןטײרפשסיוא דיא ןאק דראב ןײמ .לטנאמ א יװ ןײא דימ ןליה

 ...״רעסעמ א ןופ רעפראש ןוא קיציפש ןענעז לגענ עני״ימ ןוא .ליד ןפיוא

 עס רעװ״ :רעגאב א ,השקב רעטלפײװצראפ א טימ סיוא טגנילק דיל סאד
 םע ךיא טלאװ ,סקידלכש א ,סטנרעלעגסיוא ןא ,עלעגײפ א ןעילטנא רימ טלאװ
 טשינ רימ קיש :השקב רעד טימ ,ןקירעיורט םעד ,בי.יװ ןײמ וצ טקישעגקעװא
 ראנ ,ץראה סאד ןקיװקרעד ,ןעמוג םעד ןבאל וצ ףיוא ,ערעייט ,גראװשאנ ןײק
 ־ארק יד ןדי״ינשוצרעביא ףיוא םירישכמ ערעדגא ןוא עטאלאד א ,רימ קיש געז א

 ...״ןבראטש ךיא לעװ טייהי_ירפ רעד ןא לײװ ,ענרעזײא יד ,סעט

 ןוא ״ענעגנאפעג עגנױ יד״ סעינעש יערדנא ןבענ זיא דיל עקיזאד סאד
 עטםנעש יד ןופ סנײא ״שינעגנעפעג־גנידיר םעד ןופ עדאלאב״ סדלינאוא ראקסא

 .רעדיל־הסיפה

 עדאלאב־סקלאפ עשינאפש יד טמעטא טפארק רעשיטעאפ רעקראטש א טימ
 ־יטאג־ברעמ רעד ןופ גינעק רעטצעל רעד ,קירעדאר גינעק רעד .״רבק םעלוקרעה״
 טביוה ףמאק רעד רעדײא .ןעגנורעבארעד עי_יג ףיוא דיז טסעמראפ ,הכולמ רעש
 .לפמעט־סעלוקרעה םעד ןופ רעיוט םעד ןענעפע לאז רע םיא ןעמ טהצע ,ןא דיז

 ײװ״ :ךורפש א ןגעקטנא םיא טצילב ,רעיוט םעד טנפע רע ןעװ ,טנעמאמ םעד ןיא
 טסעװ וד ,רימ םורא טײקליטש יד טרעדורעצ טסאה וד .קירעדאר דלמ וד .ריד וצ

 ״.ןײגרעטנוא ןײלא ןוא ןדניצרעטנוא עינאפש
 דיל״ סאד ןײש ןוא ףיט טגאז — ״טפאלש יז ןמז לפ .עביל יד טשינ קעװ״
 טעװ יז לי_יװ ,טלאװעג טימ טפארק יד טשינ ץײר ןוא טשינ קעװ .״רעדיל יד ןופ

 .דיל םענײש םעד טא ןופ ןיז רעפיט רעד זיא — ןדנעלראפ דיד

 יד ןוא עשידראנ יד יװ ,ןוז ןוא טפול רעמ טאה עדאלאב עשינאפש יד
 ענײז טימ ״גינעקלרע״ רעד טשרעה עדאלאב עש״דראנ רעד ןיא .עשיטאש־שילגנע
 ןרעטאלפ ,סעברעװ יד ןופ סיורא ןעקשוש ,דרעפלפענ ףיוא ןטי_יר ײז .רעטכעט
 ־אפש רעד ןופ טפאשנדינל יד .שירעלעפאב ןוא שיטעטסעיאמ ,ןפמוז יד ןופ ףיוא
 ןגעװאב סאװ ,ןטלאטשעג יד .רעקידמורד ,רעקינוז ,טגאזעג יװ ,זיא עדאלאב רעשינ
 ־וצ יוזא טשינ ןענעז רעטסי״יג־ראטנעמעלע יד .רעזעיצארג ןענעז ,ריא ןיא דיז
 ןגעקא ,זומ ןשיראגעטאק אזא טימ שטנעמ םעד טשינ ןעגניװצאב ײז ,ךעלגנירד
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 ןעײסע

 ןדער ,ןדנעלב ,ןריטעקאק ײז ,טרעקראפ .ךורפשרעדיװ ןײק אטשיג זיא םע ןכלעװ
 ןופ גאלאיד רעקידמוצמיצב ןוא רעגנערטש ,רעבראד רעד .רעביא ןדער ןוא ןי״יא

 ,רעזיול עדאלאב רעשינאפש רעד ןיא טרעװ עדאלאב רעשיטאש־שילגנע רעד

 ,םעומש א ןפאכ וצ ,ןריםרעװנאק וצ ביל ןבאה רעטסנעפשעג יד .רעטנאגעלע

 ןראפ זא ,יוזא ,סעגערב יד רעבירא ךיז טניפש עשיגאלאיד ןוא עשיגאלאנאמ סאד
 ןטנאמרעד ןביוא םעד ןיא .טרא לקיטש א םיוק טבי״ילב טנעמאמ ןשירעלײצרעד
 רעד יװ טרעדלישעג תורוש ריפ עטצעל יד ןיא זיולב טרעװ ״רבק סעלוקרעה״ דיל
 ןוא ןעמי יד רעביא קעװא ךיז טזאל רע יװ ,תולײח עגײז טלמאז קירעדאר גינעק
 ןדערוצ ןטימ טליפעגנא ןענעז תורוש קיצרעפ יד ןופ קיסײרד ןוא סקעז .םוא טמוק
 ־פיוא רעד ןופ גאלאנאמ ןגנאל םעד טימ ןוא רעיוט םעד ןענעפע וצ גינעק םעד

 .טפירש

 ־טנא טײקידװעדעראב רעקידמורד רעד ןופ טנעמאמ רעשיטסירעטקאראכ א
 .טײקנסאלשראפ ןוא טײקפאנק רעקידנופצ רעד ןגעק

 .דילסקלאפ ןשינאפש םעד ןופ ךירטש רעקיטראנגײא ןא

* 

 רעדיל־עביל .רעדילסקלאפ עשינאפש עשיריל םיטניא יד ןעגעז ןײש רעדנוזאב
 זיב טפאשקנעב ןופ רעטיצ ןטמיטשאבמוא ןטשרע םעד ןופ רענעט עפש א .ז״עלב
 ,ןאטוצנא השעמ א טײרג ךיז זיא םאװ זיורבפיוא ןטסכעלטפאשנדײל םעד וצ

 .עביל רעד ןופ רעײפ ןיא ןעמוקוצמוא

 ךיוא זיא זאטסקע ןטצעל ןוא טפאשקנעב רעטשרע רעד ןופ טסנדע םעד ןשיװצ
 ־רעביא ןא ןוא ךיז ןזגורב א ,טרילפ רעשיטעקאק א — אזא ליפשלטימ א ןאדאפ
 ץלא וצ ךיז ןעלדנח א ,דלושמוא ןוא דלוש רענעגײא רעד טימ ליפש א ,ןטעב
 ענעגײא יד ןופ סנטאש יד וצ ןוא רעמײב יד וצ ,ןוז דעד וצ ,םורא ןוא םורא

 ...ראה

 :ןליפשימ ראפ א ןענעז טא

 .זיור יד טילב ןטראג ןיא טראד
 ןײגניהא ליװ׳כ

 לאגיטכאנ יד יװ ןרעה
 .טגניז ענײש יד

 רעםאװ ןליק ןופ גערב םײב טראד
 .ןזיור עטיור לדײמ א טסי״יר

 ןײגניהא ליװ׳כ
 לאגיטכאנ יד יװ ןרעה

 .טגניז ענײש יד

297 



 רעגנאמ קיציא

 ןזיור עטיור לדיימ א טםײר
 ,דבײרפ ריא ראפ הנהמ א

 ןײגניהא ליװ׳כ
 לאגיטכאנ יד יװ ןרעה

 .טגניז ענײש יד

 .װ .א .א

 ןדערראפ שיטעקאק א /זײרםיוא ןא אד זיא לאגיטכאנ יד זא היז טײטשראפ
 ...גײװש א ןכאמ ןוא ףיורעד דיז ןפאכ רימ .ןײצ יד םעגעי

 ־רעטסי״ימ א .עביל רעד ןופ ליפש־זיומ ןוא־ץאק ןראפ דיל שיפיט א רעטציא
 :קלאפ םעד טעטסעיאמ ןי״יז ןיפ קרעװ

 סנטאש־ןקאל עצראװש ענײמ ןיא
 ,ןי_יא רעטבילעג ןי״ימ טלמירד

 ,ןייש טשינ ,עפ
 .ןײנ ? ןקעװפיוא םיא רשפא

 טגײה טמעקעצ ריא באה םאק א טימ
 ,ירפ רעד ןיא ןקאל עניימ

 ,ימ יד טםיזמוא ,טסיזמוא ראנ
 ײװלטניװ א טמוק דימת

 .ײז טרעביושעצ ,טשראשעצ ןוא

 םנטאש־ןבעל ןוא ײװלטניװ
 •ןי_יא ןטבילעג ןיימ ןרעפעלש

 — ןײש טשינ ,עפ

 .ןײנ ? ןקעװפיוא םיא רשפא

 ,ןרעה רדסכ זומ דיא ןוא
 ,ןרערט טימ רימ וצ טגאז רע יװ
 :ןראצ טימ רימ וצ טגאז רע יװ

 ,ןראד ןי_ימ וד ןוא ,זיור ןי_ימ ,וד
 ...גנאל יװ ,גנאל יװ ,גנאל יװ גאז ,גאז

 .גנאלש ןייז ןא דימ טפור רע ןוא

 — ןײג זגתב דיז טזאל רע ןוא

 .ןײנ ? ןעגנאגעגקעװא ,סאװ

 ,ןי_יא רימ י_יב רעדיװ רע טפאלש טא
 .ןײש טשינ ,עפ

 .ןײנ ? ןקעװפיוא םיא רשפא
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 ןעײסע

 ־שיפיט יד קורדםיוא םוצ טמוק םע װו ,דיל קיפארטםײרד ץרוק א טא ןוא

 :טפאשנדײל ןוא טײקכעלניז עקידמורד

 לעוגימ רעגנױ רעד טאה׳ס
 ,טנעה עניורב עקראטש עניוזא

 טניװרעמוז רעד ,ןוז יד טאה׳ס
 .טנערבעגפא ײז

 געטש ןלאמש ןפיוא ןטכענ
 ןעמוקעגנא םעצולפ רע זיא

 טנעה עדײב טימ ךימ טאה ןוא
 .ןעמונעגמורא

 דאש א ןעװעג זיא׳ס ? ןעײרש
 .ןבראדראפ ליפש ענײש סאד טא

 טלאװעג טלאװ ךיא ,ישעמאמ
 .ןבראטש סמערא עני.יז ןיא

 א סיוא ךעלטנײװעג ךיז טניפש רעקלעפ ערעדנא ייב רעדיל עכעלנע ןיא
 רעטכאט יד ןוא ״? שטינט׳ס״ טײרש עמאמ יד .רעטכאט ןוא עמאמ ןשיװצ גאלאיד
 עמאמ יד טשינ ללכב טזאלרעד סאװ טײקכעלטפאשנדייל עטרירטנעצנאק יד זיא

 ...טראװ םוצ

* 

 ־אנא ןוא ןפעשםיוא טשינ ךיז טזאל לקיטרא ןצרוק א ןיא זא ךיז טײטשראפ
 ןיב ךיא סאװ .עיזעאפ־סקלאפ רעשינאפש רעד ןופ לאירעטאמ רעכײר רעד ןריזיל
 רעטנענ ךיז ןענעקאב וצ גנוגערנא ןא ןוא גנוטי״ידנא ןא ןבעג ,זיא ןעװעג ןסיוא אד
 ־םקלאפ סאד .ןסאמסקלאפ עשינאפש יד ןופ גנופאש רעקיטסייג םיטניא רעד טימ
 ־קאראכ ןטימ ךיז ןענעקאב וצ געװ רעטםרעכיז רעד ןעװעג ןא דימת ןופ זיא דיל

 •קלאפ א ןופ טנעמארעפמעט ןוא רעט

 (1936 טסוגיוא רעטכז ,עשראװ ״גגוטײצםקלאפ עיננ״)

299 



 דילסקלאפ עשירענייגיצ סאד

 רענײגיצ רעד זיא רעקלעפ עלא טעמכ ןופ גנוטכיד רעשיטנאמאר רעד ןיא
 ןטעאפ יד ןבאה טפאשביל רעדנוזאב א טימ .חרוא רעבושח ןוא רעטפא ןא ןעװעג
 טגאט רע װו םאװ ,רעני״יגיצ ןזאלמײה םעד /ךגעװ יד ןופ דניק״ ןפיוא טקוקעג

 .טשינ רע טגאט טקיטכענ רע װו ןוא טשינ רע טקיטכענ

 ־עג עװאקעשט א יװ רעמ ןעװעג ןטעאפ עקיזאד יד ראפ זיא רעני״יגיצ רעד
 ־ײרפ ןופ לאבמיס רעד ןעװעג זיא רע .לרוג ןקירעיורט םרעדגוזאב א טימ ,טלאטש
 ־לטיממוא םאד זיא רעני״יגיצ רעד .םעטנעפ עכעלטפאשלעזעג עלא ןופ ײרפ ,ןײז

 טשטי״יט .ןגעװ יד ןופ ןפילגארעיה יד ןיא טגװאהאב זיא סאװ ,דניקרוטאנ עראב
 ־שוש יד טײטשראפ ,טנאה רעד ןופ םעיניל יד טיול לרוג ןכעלשטנעמ םעד סיוא
 ןראװעג זיא רעני״יגיצ רעד .ןטניװ יד ןופ ורמוא םעד ןוא רעטעלב יד ןופ י״ירעק
 גנוטכיד עקיזאד יד סאװ ,ןטובירטא עלא טימ דלעה רעשיטנאמאר שיפיט רעד

 .טעטכידעגוצ םיא טאה

 יד ןקערש וצ לטימ א ןראװעג רענײגיצ רעד זיא ןסאמסקלאפ עטושפ יד ראפ
 — ״ןינרא קאז ןיא ןעמענ דיד טעװ ןוא רענײגיצ רעד ןעמוק טעװ טא״ .רעדניק

 ןוא ןענײװ ןרעהפיוא ןלאז רעדניק יד זא .גונעג ןעװעג זיא גאז רעקיזאד רעד
 •ךעלעצעק יװ ןרעװ ןפאלשטנא ןלאז

 רעשירארעטיל א ראפ שיטםירעטקאראכ זיא רעני״יגיצ םעגופ עיצאזילאעדיא יד
 עטושפ יד ראפ שיטסירעטקאראכ זיא רעני״יגיצ םענופ טלאטשעגקערש יד .הטיש
 ־כרודא טײצ וצ טי״יצ ןופ ןעזעג טימעג טמעלקאב א טימ ןבאה סאװ ,ןסאמסקלאפ

 .רעטרעניוװ ערעײז ךרוד רעטםנעפשעג עניורב יד ןרעדנאװ

 טליפ ,רע טכארט יוזא יװ ?ןתמא רעד ןיא רענײגיצ רעד רעבא זיא סאװ
 טפראדעג ןעמ טאה ןעגעקרעד ןוא ןײטשראפ וצ סאד ידכ ז רע טמולח סאװ ןוא רע
 ןעגנירפשרעבירא ,ןי״יז רבוג ןוא עיצאזילאעדיא עשיטעאפ יד ןפראװראפ לכ מדוק
 םאװ, ליפעג־םגנוטכאראפ םעד רעביא רקיע רעד ןוא ,םענאבאבאז עלא רעביא

 .רעני״יגיצ יד ראפ טאהעג תורוד ןופ ךשמ ןיא טאה ןעמ

 ײז .םרעשראפ עטסײרד ײר א ןעמונעג ךיז ףיוא ןבאה עבאגפיוא עקיזאד יד
 ־נראי ײז טימ טרעדנאװעג .ןטלעצעג עשירענײגיצ יד וצ טזאלעגקעװא ךיז ןבאה
 טריטאנראפ ,רעדיל ערעײז טנכײצראפ .ץלא וצ טקוקעגוצ ןוא טרעהעגוצ ךיז .גנאל

 .ןשינעטער ערעײז ןוא ךעלטרעװכײלג ערעײז טפאכעגפיוא ,תױשעמ ערעײז

 ־עמור רעד ןעװעג זיא טיבעג םעד ףיוא סרעשראפ עטסקיטכיט יד ןופ רענײא
 טימ טבעלעגנײא ןוא טבעלעגנעמאזוצ יוזא ךיז טאה רע .וקסעניטנאטסנאק רענ
 רע .טדײשעצ טשינ ךיז ײז טימ ןבעל עצנאג סאד ןיוש טאה רע זא ,רענײגיצ יד
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 ןעײםע

 טא סאװ ,ףושיפ םעד ןופ ןעײרפאב טנאקעג טשינ ןיוש ,םיוא טזי.יװ ,דיז טאה
 זיא סאװ .רעקיצנײא רעד ןעװעג טשינ זיא רע ןוא .טגאמראפ ןבעל עקיזאד םאד

 .טײקכעלקריװ רעשירענײגיצ רעד ןופ רענעגנאפעג רעד ןבילבעג

 ןבאה סרעשראפ ערעדנא ןופ ןוא םעד ןופ ןעגנולמאז־תױשעמ ןוא־רעדיל יד
 .המשנ־סקלאפ רעשירעני_יגיצ רעד טימ ךיז ןענעקאב רעטנענ א טכאמעג דעלגעמ

 רעכעלדנעטשראפ ןראװעג זדנוא ןענעז רעקלעפ יד ןשיװצ סאיראפ עקיזאד יד
 ,רעטריזיליטס־שיטנאמאר רעד טשינ ןוא .רענױגיצ רעשיטנעטיוא רעד .רעטנענ ןוא

 ־גײש ןוא ןטײקכאװש עכעלשטנעמ טימ שטנעמ א יװ זדנוא ראפ ךיז טקעלפטנא
 ־עג םיא ףיוא טאה קלאפ ןקיזאד םעד ןופ לרוג רעקיטראנגײא רעד ,תמא .ןטײק
 רעזדגוא ראפ םיא טכאמ ןרעטש ןפיוא ןכײצ־לרוג רעקיזאד רעד .םתוח ןײז טגײל
 וצ וצ ךיז ןעמ טכראה סערעטניא ןרעדנוזאב א טימ ןוא .רעשיגארט ןדניפפמע

 .דיל רעײז ןוא טירט ערעײז

 רענײגיצ יד ןענעז ,טלעװ רעד רעביא ןראי רעטרעדנוה המכ ןיוש קידנרעדנאװ
 טזאלעגרעביא ײז ןבאה ןוױטאמ ךס א .רעקלעפ ךס א טימ גנוריראב ןיא ןעמוקעג
 ןעמונעגרעביא ײז ןבאה רעמ ךאנ ןוא רעקלעפ עקיזאד יד ןופ ןראלקלאפ יד ןיא
 ןופ ןצנעצםינימער־רעדיל ןוא־השעמ ןעמ טנגעגאב תױשעמ ערעײז ןיא .ײז ןופ
 ןיא רעקלעפ עטםגנלי עמאם יד ןופ ןוא םולשה ױלע גנאל ןיוש ןענעז סאװ ,רעקלעפ
 ,ענעמונעגרעביא םתס טשינ ןענעז ןוױטאמ יד זא ,ךיז טײטשראפ .טלעװ רעד

 ־רעטניא ,טעבראאב ײז טאה עיזאטנאפ־סקלאפ עשירענײגיצ יד .עטעבראאב ראנ
 ערעדנא עלא ןופ רעגײטש רעד יװ ,ןפאשעגרעביא ןלאפ ךם א ןיא ,טריטערפ
 טאהעג ךױא ןבאה ןבעל קיטראנגײא רעײז ,טײקכעלקריװ עשירעני_יגיצ יד .רעקלעפ
 י_יב יװ טקנופ ,םורא יוזא זיא ראלקלאפ רעשירעני_יגיצ רעד ןוא .סולפני_יא רעײז

 .טימעג רעײז וצ לסילש רעד ןראװעג ,רעקלעפ עלא

 טרעדליש םאװ ,״ןאמ רעטיוט רעד״ עדאלאב־סקלאפ רעשירעני_יגיצ רעד ןיא
 עקידעבעל סאד טמענ ןאמ רעטיוט רעד יוזא יװ ,אפמעט ןשיטאמארד ,ןסײה א טימ
 םעד סרעשראפ־רוטארעטיל ךס א ןענעקרעד ,ןי_ירא רבק ןיא ךיז וצ קעװא בי_יװ
 ־רוב ,רוטארעטיל־טלעװ רעד ןיא ןדאלאב עטסנעש יד ןופ רענײא וצ וױטאמרוא
 ,ןלעטש עכלעזא רעבא טגאמראפ עדאלאב־סקלאפ עשירענײגיצ יד .״עראנעל״ סרעג
 ־ירעגרוב רעד ןיא רעטרע עטסקראטש יד יװ ,קראטש רעקיצניװ טשיג ןענעז סאװ

 .״עראנעל״ רעש

 .רבק ןבענ טנאנ ןיוש בי_יװ ןטימ ןאמ ןטיוט םענופ ךערפשעג סאד לשמל

 רעױרטעג ןאמ ,רימ ײװ ,רימ ײװ״
 .״םיפ יד ריד ײב ךאד ןליופ׳ס

 רבק ןטכײפ ןפיט םעד ןיא״
 .״ןליופ ןעמונעג ײז ןבאה
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 רעגנאמ קיציא

 רעײרטעג ןאמ ,רימ ײװ ,רימ ײװ״
 .״ײנש יװ ,ראה עני.יד ןרעבליז׳ס

 ,ןראװעג סײװ ןענעז ײז אי״
 .״ײז ףיוא טגײש הנבל יד

* 

 טליפשעג טשעפאדוב ןיא ןבאה רעמזעלק ןשירענײגיצ א ןופ רבק ןפיוא״
 ...״ןעלדיפ טנזיוט קיצרעפ

 יד זא ,ןײז ןאק׳ס .ןעגנוטײצ יד טרימראפניא קירוצ גנאל טשינ ןבאה יוזא
 תוכי״יש סאד רעבא ,אמזוג־סגנוטײצ א יװ רעמ טשינ ןענעז ןעלדיפ טנזיוט 40
 טפאשביל עקידרעװקרעמ א .ןגערפפא טשינ ךיז טזאל לדיפ ןוא רענייגיצ ןופ

 ןײק טשינ זיא׳ס ןוא .טנעמורטםגיא ןקיזאד םעד וצ רענײגיצ רעד סיורא טזײװ
 טקיטײצעג דיז טאה עיזאטנאפ־סקלאפ רעשירענײגיצ רעד ןיא םאװ ,רעדנוװ

 .״לדיפ יד ןראװעג ןפאשאב זיא׳ס יוזא יװ״ :עלהשעמ סאד

 ןוא טרעגנוהעג טאה סאװ ,רוחב־רענײגיצ ןעמערא ןא ןופ השעמ יד זיא׳ס
 דיז ,השעמ רעד ןיא טפא ךיז טפערט׳ס יװ ןוא .טלעװ רעד רעביא טרעדנאװעג
 רעד ױו ,םיא ןופ טאה ןיםעצנירפ יד .״ןיסעצגירפ רעטסנעש״ רעד וצ ןגאלשרעד
 ,סניוזא סעפע ןעגנערב ריא לאז רע ,טרעדאפעג ,סניסעצנירפ־השעמ ןופ רעגײטש

 וצ ךיז טזי״יװאב ןטונימ עטסטלפײװצראפ יד ןיא .ןשאררעביא ןעמעלא לאז םאװ
 .עלעקעטש א ןוא עלעטםעק א םיא טגנערב יז .יורפ־ףושיפ יד ,אײטאמ יד םיא

 ךאנרעד .עלעטסעק ןרעביא סיוא ײז טיצ ןוא םעדעפראה ראפ א םיורא טסי״יר יז
 ךעלײרפ ןענאק וטסעװ טציא״ רעטרעװ יד טימ ןוא .ןי״ירא טנײװ ןוא ןי״ירא יז טכאל
 יװ ,יז טדניװשראפ ,״ןלעװ טסעװ וד ןעװ ,ןשטנעמ יד ןכאמ קירעיורט ןוא ןכאמ
 ןוא טי״יצ רעטכער רעד וצ השעמ רעד ןיא ןעמוק סאװ ,ןעיורפ עקיזאד יד עלא

 .טײצ רעטכער רעד וצ ןדניװשראפ

 .לדיפ רעד ןופ גנופאשאב רעד ןגעװ ,רעני״יגיצ עשינעמור יד ןלײצרעד יוזא

 רעד ןופ ראלקלאפ רעדנא םוש ןײק ןיא טשינ ןעמ טפערט וױטאמ ןקיזאד םעד
 טליפש םאװ רעד זא ,ןיוש דיז טײטשראפ ,סוחי אזא ןופ זיא לדיפ יד ביוא .טלעװ
 רעד זיא ,ליװ רע ןעװ ,ןכאמ קירעיורט ןוא ךעלײרפ ןאק ןוא לדיפ רעד ףיוא
 .עביל רעשירעניגיגיצ רעד ןופ דלעה רעד זיא רעמזעלק רעד .ןסחי רעתמא עמאס

 ־רעני״יגיצ םעד וצ טדער לימ רעד רעטניה לרעםאװ םאד יוזא יװ ,עװאקעשט
 םענופ גנונײמ רעד טיול ,זיא׳ס רעװ .ריא טיג׳ס הצע ןא ראפ סאװ ,לדײמ

 :לדײמ־רעני״יגיצ א ןופ עביל יד טרעװ ,לרעסאװ

 לימ רעד רעטניה לרעסאװ סאד טשיור
 :ליטש וצ טרעה ןוא לדײמ םאד טײטש
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 ןעײסע

 דלאה טשיב באה לאװאק םעד ,לדײמ א
 .דלאי רעד דימת זיא טעשזאסראפ ןרא טרימשראפ

 ,וד עלעדײמ ,רערעדנאװ םעד טשינ ביולג

 .וצ טגאז רע סאװ ,רע טסעגראפ דימת

 טכיזעג ןבײלב ןטימ ,ראה םעד וליפא
 .טכיל א יװ טקנאצ רע לי״יװ ,דלאה טשינ ךיא באה

 ,ןײפ עלעדײמ וד ,ביל באה רעמזעלק םעד

 .ןײרא ןצראה ןיא ריד דײרפ טליפש לדיפ ןײז

 רעכעלרעגריב רעד ןיא יװ ,שרעדנא לסיב א סיוא טעז עביל עשירעני״יגיצ יד זא
 ־תועינצ ,רעטושפ ,ןצנאגאװארטסקע ןוא ךעלרעטילפ רעקיצניװ טימ ,עקטערעפא

 :דילעביל קיצראה אזא ןופ ןעז ןעמ ןאק — רעמורפ ,רעקיד

 ירפ רעד ןיא ןדעי א
 טכיל ןופ ןי״יש ןטשרע םײב
 — ? רע זיא װו :דיא גערפ

 .טכיזעג סאד רימ שאװ ןוא

 רעסאװ ןראלק טימ טשינ
 יוט ןטכײפ טימ טשינ ןוא

 .רערט רעסײה ןי.ימ טימ ראנ

 ײב ןגיוא עקירעיורט טימ סיורא טקוק טפאשקנעב עראבלטיממוא ,עטכע ןא
 לײט ןטשרע םענופ ןעכטערג עקידתועינצ םאד ,דיל םענײש־ךעלרעדגװו ןקיזאד םעד
 ־ייגיצ טושפ א םאװ ,רעטרעװ יד טימ ןעמעש טפראדעג טשינ ךיז טלאװ ,״טסואפ״
 ריא ןעפילכוצסיורא ןוא ןעגניזוצסיוא ףיוא פעטם ןיא ןענופעג טאה לדײמ־רענ

 .טפאשקנעב

* 

 יד ןופ רעדיל עקיטרא־ןדאלאב יד ןענעז טנאסערעטגיא ןוא ןײש סרעדנוזאב
 .ןעגניז ןוא דאר א ןיא סיוא ךיז ײז ןצעז ,פעטס ןיא ןרעייפ יד י_יב .רענייגיצ

 א ראנ טגניז רעדא עפארטם יד רעביא טרזח ראכ רעד ,אלאס טגניז רענײא
 ־מוא רעד ןגעװ טלײצרעד סאװ /׳טכענק ןטימ ץירפ״ םענופ דיל ןיא .ןערפער
 עדײב ןופ טיוט םעד ןגעװ ןוא בי_יװ סצירפ םוצ טכענק םענופ עביל רעכעלקילג
 רעד טרעפטנע ,דלעפ ןעי_ירפ ןפיוא רבק ןײא ןיא ןבארגאב ןרעװ םאװ ,עטבילעג
 טראװ םאד .״םור־יראב־יריב״ :עפארטס רעדעי ךאנ קירעיורט ,ןאטאנאמ ראב
 טמוקאב דיל םענופ עיציזאפמאק רעד ןיא רעבא ,טשינ גנוטײדאב םוש ןײק טאה
 ץירפ םעד סיוא טגאז טכענק רעד תעשב .רקיע רעד ןשילאקיזומ א ,ןיז א סע

303 



 רעגנאמ קיציא

 יד ,ץארט םעד ״םוריראביריב״ רעד טכיירטשרעטנוא .עביל ןי.יז ןופ דוס םעד
 ןראצ ןקידגעשטרוב םעד ןוא טכענק םענופ טײקכעלטפאשנדינל יד ןוא תונשקע
 ןוא .טיוט טימ טארראפ םעד ןפארטשאב רע טעװ טא ׳טא סאװ ץירפ םענופ
 ־ראפ םאד יװ ןערפער םעד ךאנ ןעמ טרעה ןפארטס ײװצ עטצעל יד ןיא וליפא

 :עטבילראפ ײװצ יד ןופ רבק ןרעביא רענוד ןטײװ א ןופ ןעגנילק

 סיורא טצארפש רבק םעד ןופ
 זיור א ןוא עקזאירעב א

 — םורפ ײז ןרעטיצ

 .םור — יראב — יריב

 טניװ םעד ראפ ךיז ײז ןגיונ
 דניק — לדיל סאד םיא ןעגניז

 — םורא ךיז ןעמענ ןוא

 .םור — יראב — יריב

 רעזדנוא ןיא .רעקלעפ עלא י_יב וױטאמ רעטפא ןא זיא ״רעגיװש עטכעלש״ יד
 רונש עשידיי ןײא טשינ .טרא ןקידובכב א דימת יז טמעגראפ דילסקלאפ שידיי
 רעטכעלש רעד ןופ עיצאטופער יד ןקיטסעפאב וצ ףיוא לטײנק א טגײלעגוצ טאה
 זיא רענײגיצ יד י_יב יװ הפשכמ אזא רעבא .דילסקלאפ רעזדנוא ןיא רעגיװש
 ןאטפא ןוא ןעמענ רעבא ,עסײטעכאמ ,ןראי יד רונש רעד ןרעטיבראפ .טשינ יז

 ריא ןבעג טימ רונש יד ןעמספא יװ השעמ עסואימ אזא

 ,ןעקנירט וצ ךלימנעגנאלש
 .ןסע וצ שײלפנעגנאלש

 ןוז רעד .עדאלאב־םקלאפ רעשירעגי_יגיצ רעד ןיא ראנ ךיז יז טביולרעד סאד
 ־קידגריר רעקיזאד רעד טימ טבראטש ןוא ןצראה ןיא רעסעמ א ןי_ירא ךיז טכעטש

 :ןפיל יד ףיוא הנעט רעשיטעאפ

 ,עמאמ עזײב ,עמאמ

 ז ןרעװ ריד ןופ טעװ םאװ
 ןענעק ךאנ ןעד וטסעװ יצ

 ן ןרעטש יד טימ ןעײרפ ךיז

 ־ענײגיצ םעד ןוא השעמ־םקלאפ רעשירענײגיצ רעד ןופ טיזיװקער םעד ןיא
 ףיוא יז טײטש ,קידנעארד .טרא ןקידובכב א הילת יד טמענראפ דילסקלאפ ןשיר
 ,ןענעבנג טשינ לאז רע זא ,רענײגיצ םעד טנראװ ןוא טאטש רעד ןופ טי_יז רענעי

 .״ןעזרעדיװ ףיוא — אי ביוא״ לי_יװ

 .רעדיל־הילת עקיזאד יד ןיא קורדםיוא םוצ טמוק ״ראמוהנגלאג״ רעתמא ןא
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 ןעייסע

 עשירענײגיצ יד .ףיטש א ײז טימ טפאכ ןוא ןטײקכאװש עבייז ןעק רעני_יגיצ רעד
 װיטאמ ןקיזאד םעד ןטלעז ןענעגעגאב רימ ןוא קיטראקיצנײא ןענעז רעדיל־הילת

 :״גערפגא״ דיל ענײש סאד רימ ןעגנערב ליפשי_יב א יװ .קלאפ רעדנא ןא י_יב

 זדנאג עסייװ יד טגערפעג באה׳כ
 — ףראד ןופ דנאר םעד י_יב

 טשינ וטסאה וצ זדנאג עסי_יװ —
 ? ןעזעג װו ןטבילעג ןיימ

 .ןעװ ןוא םאװ טשינ זדנאג יד טסײװ

 •ןײנ
 .ןעזעג טשינ םיא טאה יז

 ףראד ןופ דנאר םי_יב ןאה ןטיור םעד לדײמ םאד טלעטש עגארפ עבלעז יד
 .״ןעזעג טשינ םיא טאה רע ,ןײנ״ :רעפטנע ןבלעז םעד םיא ןופ טמוקאב ןוא

 ריא זא ״ריוװעג יז טרעװ ,לגיופ־הילת רעד ,באר רעד ךיז טזײװאב׳ם זא ,טשרע
 טגנעה רעטבילעג

 ךיוה הילת רעד ףיוא
 טגיװ רעד ןוא

 .רעהא ןיורא םיא טעדיוה

 .הדיחי־תב ,ריד קנאד א —

 ,טקישעג ןענעבנג םיא טסאה

 ,רעקשטיטלא ןי_ימ טימ ךיא לעװ

 רעקשטיטלא רעיירטעג ןי_ימ
 .הדועס א טנייה ןבאה

 רעקלעפ ערעדנא יד יװ ,גנונײמ ערעסעב א ךם א ךיז ןגעװ טאה רעגייגיצ רעד
 .שטנעמ טי_יטאב םאװ .״םאר״ ןעמאנ ןטימ ךיז טפור ןײלא רע .םיא ןופ ןבאה

 .״איאג״ ןא רע טפור ןשטנעמ ערעדנא יד .רעני״יגיצ רעד ךיוא טי״יטאב םאר א

 ןײק טשינ רענייגיצ רעד זיא ,םיוא טזײװ׳ס יװ ,ןוא ,״יוג״ ןשידלי םוצ ךעלנע
 ,דיל א ןיא רע טלײצרעד ץלאטש טימ ןוא ערעדנא יװ הװאג לעב רערענעלק

 ןבאה רעני_יגיצ יד .רענײגיצ יד וצ ןזיװאב טשרע וצ ךיז טאה סוטםירק יוזא יװ
 ,ןעקנירט וצ ןוא ןםע וצ ןבעגעג םיא ןבאה ײז ,טפאשביל טימ ןעמונעגפיוא םיא

 עדמערפ יד וצ קעװא רע זיא רעטעפש טשרע .טסולגעג טאה ץראה ןי_יז ליפ יװ
 ...טקיצײרקעג םיא ןבאה עדמערפ יד ןוא

 ־סגנוטלאהרעדטסבלעז רעד .ןעװעג קיטיונ זיא הװאג עקיזאד יד זא ,ךעלגעמ
 ־נוא ןעמוקמוא טשינ לאז םאטש־רעני_יגיצ רעד ידכ ,ןריובעג יז טאה טקניטסניא

 .רעקלעפ יד ןופ לוטיב ןרעט

 (1936 רעבמעטפעס רעט4 ,עשראװ ,״גנוטייצסקלאפ עיינ״)
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 טילב ןופ עיזיװ יד — עדאלאב יד

 טביירש (...ןטנעצאד עקיזאד יד ,יוא) רוטארעטיל ראפ טגעצאד רעשישטײד א
 :ןדאלאב עשישטייד ןופ גנולמאז א וצ המדקה ןײז ןיא

 .עדאלאב א םניוזא זיא׳ס םאװ ןריניפעד יונעג טשינ ךיז טזאל ךעלטנגײא״

 לעװש רעד ףיוא .דילצנאט א ןעװעג ביוהנא ריא ןיא זיא יז זא ראנ ןסײװ רימ
 טראװ ןטימ רנאשז ןקיזאד םעד טגכײצאב ןעמ טאה טרעדנוהראי ןט19 ןופ
 ןעמאנ רעשינאפש רעד ןראװעג ןטיבראפ זיא רעטעפש טשרע ןוא ,״סנאמאר״

 .״עדאלאב״ ,״דאלאב״ — טראװ ןש״לגנע ןטימ

 רענעײל םעד טנעצאד רעשישטײד רעד טרימראפניא רעגײטש םעד ףיוא
 עכעלגעט־גאט יד ןיא פעקנפראק יד זא ראלק זיא׳ס .ןינע ןקיזאד םעד ןגעװ
 ־נסיװ טשינ ,טפעלפעג ןצנאג ןיא ןענעז ןוא■ ךיז ןרעטנאלפ ש׳ידלי ףיוא םעיזנעצער

 .ןי.ירא קאז ןיא טראנראפ אד ײז טאה םיצל עלא ןופ רעכלעװ קיד
 ־סיה ןײז ןופ ןינע םעד לקיטרא ןקיטציא ןי״ימ ןיא ןריראב טשינ לעװ ךיא

 ףיוא ןלעטשפא טשינ ךיוא ךיז לעװ ךיא .טקגופדנאטש ןשירארעטיל־שיראט
 ןראװעג ןוא ןענאטשטנא עדאלאב יד זיא םיא ןיא סאװ ,טנעמאמ ןקיטכיװ םענעי
 ןשיריל ןופ טנעמאמ־גנאגרעביא רעקידמצע רעד ןוא טקנופדנעװ רעקיגאװ רעד
 סאװ ,ןזי״יװאב יד טימ ןצונאב טשינ ךיוא ךיז לעװ ךיא .ןשיטאמארד םוצ

 ־לאפ רעײז ןיא ןפאשעג ןבאה סאװ ,רעקלעפ ענעי זא טקאפ םעד ןקיטעטשאב
 ןופ סרעגערט יד ןראװעג ךאנרעד ןעגעז ,ןטקנופ עקידתודוםי עשידאלאב ראלק

 .עמארד רעסיורג רעד

 טשינ ןוא ןװאנידנאקס יד ןוא רעדנעלגנע יד ןעניד ןענעק רעטסומ א ראפ
 ־עלאמ םעד ןיא ךוזראפ א ןיא ראנ ,ןײלא גנוריזיליטס רעטקארטסבא רעד ןיא ראנ
 עלעניגירא עקיזאד יד ןפוא ןקידתושממ א ףיוא ןעזרעד וצ ןשיטסאלפ ,ןשי־ו

 .רוטארעטיל רעד ןיא םראפ עשיטעאפ עקידתורוקמ ןוא

 :ןרעה עני״ימ ןי״ירא ךיז טכארט

 ןוא ןרעגנאמ קיציא ןשיװצ סעומש ןטרידראקער םענופ ביוהנא רעד זיא סאד
 עיניילק טימ ,טײג םע ןכלעװ ךאנ ,קינשטאבאט .א רעקיטירק ןוא רעטכיד םעד
 זיא רע יװ יוזא ״טולב ןופ עיזיװ יד — עדאלאב יד״ ײסע רעד ,ןטנאיראװ

 .1929 .טפעס 27 ,39 .מונ ״רעטעלב עשירארעטיל״ יד ןיא ןענישרעד

 ךיז טניפעג ,קינשטאבאט .א ןופ טפירשטנאה ןיא סעומש רעטרידראקער רעד
 (.ש .ש) םילשורי ןיא טעטיסרעוױנוא ןשיערבעה ןיא וױכרא־רעגנאמ־קיציא ןיא

 ,רעקיזי״יל א .דניק ,בי״יװ ,ןאמ ,םעקסאמ ,ןטלאטשעג רעטצנעפ יד ףיוא .טכאנ
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 ןעײסע

 םאװ ,רענעגושמ א ...לאפ םענרענײטש ןפיוא רעױט ןרעטנוא טלמירד םאװ
 ןטימ םלצ ןפיוא טנװא רעד ...״?דיא ןיב רעװ״ :טגערפ ןוא םענורב ןיא טקוק
 ־ראפ ןופ ךיז טא.ר סאװ ,״אדנאקאשזד יד ...טסעשז־סוזעי ןקידנדינל־קיבײא
 טאה ראה עריא ןיא ןוא ,ןעגנאהעגפיוא ןרעטמאלסאג ןטשרע ןפיוא גנולפײװצ
 לכײמש רעד יװ ,קירעיורט ןוא סי.יװ ,הנבל־בלאה עסייװ א טרעטנאלפראפ ךיז

 .דניק א ןופ

 ־ראפ סאװ ,זיורבפיוא רעד זיא םאד ;טולב ןקױרמוא םענופ עיזיװ יד זיא סאד
 זיא םאד .סעיצארביװ־המשג עשיריל עליטש יד ,טנעמיטנעס ןליטש םעד טשיװ
 עדליװ יד זיא סאד .ןועגש ,טיוט ,טכאנ ןופ גערב םייב ןעזרעד עכעלקערש סאד

 .עדאלאב יד — טולב ןטריטלאזקע רעזדנוא ןיא טלמירד סאװ ,עירעטסימ

 סאד ךיז טקעװ טנאזיראה ןפיוא .ארג ןוא ארג ,גנורעמעד רעד ךרוד ײג ךיא
 עטלא .סנרעטמאל ,רעזייה ,רעמײב .סיורא ךיז ןצראװש ןטעוליס .עראלקמוא
 עשיטעוליס ןייא טגנילש ,ןזיורב וצ ןא טביוה טולב סאד .סרעלטעב עטרעקיוהעג
 טעוליס ןופ גנוטפעהאב רעד ךרוד ןוא .גנושיוראב ...שיור טרעװ .עמאראנאפ
 עשיטעוליס יד .גנולדנאװראפ עשידאלאב יד ראפ טמוק ,טולב ןופ שיור ןוא
 ןוא .סנכײצגערפ ,טירט עקידנפעלש ךיז רעװש ערעײז ןיא ןגארט םרעלטעב
 ־זדנאלב .טכאנ רעד ןופ ןרעטש יד ןיא סנכײצגערפ עקיזאד יד ןייא ןצירק ײז
 ,טגיױוש טכאנ יד .ןכוז ןטלאטשעג ענעריולראפ .ןגערפ ןטלאטשעג עקידנעש

 יד ןא ךיז טביוה אד .ענעריולראפ סאד םוא טשינ טרעק .טשינ טרעפטנעראפ
 .תונבל עקידניז עטיור ןא ןדניצ טנעהרעלטעב עראד יד .עילאנאכקאװ עםיורג

 ןופ טנורגרעטניה ןפיוא ,טאט־רקפה יד ןריובעג טרעװ זאטסקע ןדליװ טימ ןוא
 ־ײװצראפ רעכעלשטנעמ ןופ רעטכעלעג עזאלניז עטרעביושעצ סאד .טכאנ רעד

 .עדאלאב — טולב רעזדנוא ןופ עיזיװ עשיטםימ עסיורג יד .גנולפ

 ןוא אלב ,ןײר זיא לגיפש רעד .לגיפש ןראפ טײטש דניק סאד .טכאנ י.יב
 ?לגיפש ןיא דגיק א טכוז סאװ ?לגיפש ןיא דניק א טעז סאװ .קיטכיזכרוד

 לגיפש רעד טרעװ םעצולפ .ךיז טכארטראפ ןוא טקוקראפ יוזא םתס .טשינראג
 טלאטשעג עטזאלראװראפ א .טדניװשראפ ןוא ךרוד טגנירפש ץאק עארג א .לקנוט
 .דמערפ ןוא טלאק ןגיוא יד .לגיפש ןופ גנעל רעצנאג רעד רעביא סיוא ךיז טיצ

 .דיירק יװ סי״יװ טרעװ דגיק ןופ טכיזעג סאד .דמערפ ןוא ץראװש דײלק סאד

 ־םיוא רעד זיא םאד — ײרשעג ןשירעטםיה ןכעלשטנעמרוא ןא טימ ףיוא טי״ירש׳ס
 .עדאלאב — קערש ןוא טולב רעזדנוא ןופ ײרשעג רעשילרעט

 ־ראפסבלעז ,גולק ,ךײלב לרחום א טײטש למערק ןופ לעװש ןפיוא .טנװא
 .רע טרעפטנע — • ךיא — ? גולק זיא סאװ ,לרחוס .קידתושממ ןוא ךעלדנעטש

 ,טפאשקנעב ןייד ,םיורט ןייד ,רע טרעפטנע — ו וד — ? שיראנ זיא סאוו ,לרחוס

 טפעלש רע — ? ןיז זיא סאװ ןוא טלעװ זיא סאװ ,לרחוס .טײקיזאלגיז ןייד
 .יורפ וטםפיוק עכלעזא 10 ראפ וםאד :עגעשעק ןופ רעלאט םענרעבליז א סיורא
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 רעגנאמ קיציא

 וטספיוק ךעלקיטשרעבליז עכלעזא 30 ראפ .שטנעמ וטספיוק עפלעזא 20 ראפ
 ןעמאטנאפ .טאג ןקיסאלקטשרע םעד — 40 ראפ ןוא .ןסוזעי וטספיוקראפ ןוא

 ...עב ...טע ןטײקשיראג ...סעיזאטנאפ

 ־נעפשעג ,רעכײלב טרעװ םינפ ןי״יז ,פאק םלרחוס ןרעביא טלאפ טכאנ יד
 ףיורא םיא טרעדי״ילש טכאנ יד .רעשיטסנעפשעג ןוא רעראד טגעה יד .רעשיטס
 רעטנוא םיא טפאכ ,רעלאט רעסינוו רענעבירעגפא ןא יװ ,.דנבל יד .עראמכ א ףיוא
 א יװ ,דניװשעג ךיז טעקלוק ,ךיז טײרד ,םיור ןכרוד דניװשעג םיא טגארט ןוא
 .ןטסעשז עשירעטםיה טכאמ ,טנעה יד טימ טפראװ לרחוס סאד — .לרײרד

 םזיניצ רעקסעטארג !ןרעה ענײמ ,ןיזמוא םענופ ליפש רעשיטסנעפשעג זיא׳ס
 .עדאלאב — טכאנ רעד ןופ ןאפ ןפיוא

 ןיא ןגער רעבירט ,רעניד .לדײמ־ןםאג א טעשזדנאלב טכאנטסבראה רעד ךרוד
 סנטאש עטזאלראװראפ .םורא טיוט ןוא ליטש .רעדײלק עריא ןיא ,ראה עריא
 ןעלגיפש ךעלמעלפזאג עאלב .ןרעיומ עכיוה יד ןופ ןעלקניװ יד ןיא ךיז ןעילוט
 ךיז שימטיר טגנילק לדײמ־ןסאג םענופ טולב סאד .ןראוטארט עסאנ יד ףיוא ךיז
 .טירט עקידנעשזדנאלב עליטש ענעגײא עריא טימ ,ןגער םענופ ףירט ןטימ ףיוגוצ

 ־מוא ,טלאװעגמוא ,םעצולפ ראנ .עיגעלע־זנכאניגסבראה .עילידיא־טפאנטסבראה
 רעטמיטשאבמוא ןא ״ו םוק״ :טראװ סאד ןפיל עריא ןופ םיורא ךיז טסײר טכירעג
 ,ףיוא ךיז טבײה רע .טרעהרעד םע טאה ןטאש א .ןטמיטשאבמוא סעפע וצ ףור

 י ךײלב טרעװ לדײמ םאד ״!םוק״ — טנעה יד סיוא טקערטש ,ראוטארט םענופ
 .״ןפורעג ךיא באה ךיד טשינ ,טנײמעג ךיא באה ךיד טשינ״

 ןיב ךיא ,ןפורעג טשינ םעגײק טסאה וד .טרעהרעד ךיד באה ךיא רעבא —
 ןטאש רעד ןיב ךיא ,ןליװ ןײד ןגעקא ןפורעג טאה טולב ןייד .טשינ רענײק

 ״ו םוק״ :טולב ןייד ןופ אכע םאד ,טולב ןײד ןופ
 ןופ גנוריראב רעד ךרוד טלדנאװראפ ךיז טאה עילידיא־טכאנטסבראה יד
 גנוטפעהאב רעשיטסאטנאפ ןיא ,זאטסקע ןשיגארט ןיא טולב ןטמיטשאבמוא םעד

 .עדאלאב ןיא טלדנאװראפ ךיז טאה׳ס — ןטאש טימ שטנעמ ןופ

 זיוה־םיעגושמ א ןופ רעטצנעפ ןפיוא טגנעה פאק רעטרעביושעצ ,רענעגושמ א
 ךרוד םורא יוזא םתס ךיז טגארט ןוא זאלניז זיא לכײמש ןײז .טלכײמש ןוא

 ,ךאילש ןרעביא ןעשזדנאלב רעדניק־רעלטעב .הנבל עאלב עטמסראפ א .טכאנ רעד

 ךעלטנעה עקירעגגוה יד טימ ןא ךיז ײז ןפאכ ,תומשנ עקירעגנוה .סעבראט ןגארט
 רעטכיזעג עשירעלטעב ערעײז ןעלגיפש ,הנבל רעטמסראפ רעאלב רעקיזאד רעד ןא
 עשיגארט יד זיא׳ס .טמסראפ ןוא טרעטי״ילעג ןרעװ ןוא לכײמש םענעגושמ םעד ןיא

 .עדאלאב — טכאנ רעד ןופ ןאפ ןפיוא ןועגש טימ דניק ןופ גנוטפעהאב

 טרעביפ טולב ןײז .קנארק זיא דניק סאד .דניק ןטימ טי״יר עטאט רעד .טכאנ
 ועיזיװטױט רעד ןיא ןאראפ זיא שיור רעטריטלאזקע ליפ יװ .סעיזיװטיוט טימ

 .״גיניקלרע״ ןזעידנארג ןראפ קערש רעשיטםימ ליפ יװ
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 ןעייםע

 יד .טיוט ןוא טכאנ טימ טשיוראב טריטלאזקע .עדאלאב — זיא דניק סאד
 טעב סאװ ,זעטיטנא רעשיטסילאער רעליק א ,קירעביא זיא רעטאפ ןופ טלאטשעג

 .רעפסאמטא רעשידאלאב רעצנאג רעד ןופ ןרעדײלשסױרא םיא לאז ןעמ היז

 ,עיזעאפ רעד ןופ ןיורק עשיטסאטנאפ עצראװש יד זיא סאד — עדאלאב יד

 עכעלדנעמוא ,טימעג ןוא קנאדעג רעזדנוא ךרוד יז טבעװש רעטצניפ ןוא שינאמעד
 ןיא .סעילאנאכקאװ עקידארומ ,טכיל לקגוט ריא ןיא יז טגארט ןעגנוקעלפטנא
 .טבראטש ןוא טאג רצשלב טרעטסעל ןיורק רעצראװש רעקיזאד רעד ןופ ןייש

 רעצראװש רעד טסיירעצ ןיורק רעצראװש רעדליװ רעקיזאד רעד ןופ ןי_יש ןיא
 .אפ ןאלא ראגדע ןופ המשנ עלעדײא עאלב יד באר

 (1929 רעבמעטפעס רעטס27 ,39 .מונ ״רעטעלב עשירארעטיל״)
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 טאדקענא־רעילאפארטסא עלעשרעה רעד

 ןוא געט עני״יז עלא ןופ עיזיװ יד .קרעװ ןי.יז רעביא רעלטסניק א טרעביפ
 ־ראפ ןרעװ ןוא ןענערב ןװרענ .טראװ סאד טרעמאה ,ןײטש םעד טרעמאה טכענ
 .טקידנעראפ ,קיטראפ זיא קרעװ סאד .טעפרשראפ טרעװ ןוא טרעביפ ךראמ .טנערב

 ףיוא ןטראװ ײז .ןטי_יז עלא ןיא קלורמוא ןקוק רעלטסניק םענופ ןגיוא יד
 סאװ ,ןסיורד ןופ גנוקיטעטשאב יד ...ןקיטעטשאב ןוא ןעמוק ףראד סאװ ,ןצעמע

 ־סגיק רעד זא ןוא .טלעװ ןוא דיחי ןשיװצ טכױועגכײלג סאד ןלעטשקירוצ ףראד
 .טשינ טקיטעטשאב רענײק ןוא .טשינ טמוק רעגײק ,טסיזמוא טראװ רעלט

 יװ טציז ןוא .לטםעקשיט ןיא םיבתב עני_יז רעצראפלירג ץגארפ טםילשראפ
 .גיוא דמערפ א ראפ קרעװ ענעסאלשראפ םאד טיה ןוא עימומ עטערומכראפ א

 טנעה ,״סיב״ ןפאלק טנעה .סעיצאסגעס־רעטאעט עקיליב ןענערב ןסיורד ןיא
 .״אװארב״ ןפאלק

 ןײז רעביא רעטרעטיבראפ א טציז ,עמארד רעד ןופ רעטםינמ רעד ,רע ןוא
 .טראװ ןוא ,קרעװ ״טקיטעטשאב״־טשינ

 עקיבײא״ ןי_יז ןוא ,סעצײלפ עדימ עני_יז ןיא ךעלעמאפ טפאלק טיוט רעד זיב
 ,עטשיוטנא יד םיא טכאמראפ ״דעלײרפ יטאק״ ןעמאנ ןעשילאבמים ןטימ ״הלפ

 .ןגיוא עטנערבעגסיוא
 ,טשינ טמוק גנוקיטעטשאב יד זא ןוא

 ־םיעגושמ ןופ רעיוט ןיא רעגגיפ עקנארק טימ ,רענאיזיװ רעד ,גאג ןאװ טפאלק
 :זיוה

 !רעטכעװ ,ןפע —

 ־ןראװקיטנא עלעװלאװ ןופ עטולאװ עטםקיליב יד ןענעז ןטנוױיל עני_יז
 .סרעלדנעה

 יד וצ פאק ןינז וצ — דעטםינמ רעטגעקרענא־טשינ רעד — רע טפעלק
 עטשיוטנא־קירעיורט טימ טצאלג ןוא .זיוהלוד םענופ רעטצנעפ עטרעביושעצ

 .ןגעקא טיוט ןופ עקסאמ רעצראװש רעד ןגיוא
 טאה עסאמ עשידלי יד סאװ ,םעד דאנ .טשינ טלפײװצראפ רעבא קלאפ

 הארפש עשידױ יד ,קרעװרעטםױמ עטסערג עני_יז ןופ םנײא טרעמאהעגסיוא
 ,ןעװעג טשינ זיא גנונעקרענא ןײק .ןעמוקעג טשינ זיא גנוקיטעטשאב ןײק ןוא

 •טשינ יאדװא ןוא יאדװא גנוטפעהאב ןײק ןוא

 ײיבראפ רעטרעדנוהראי ןופ דשמ ןיא ןענעז ןטאגענער ןוא סרערעטסעל ראנ
 .ןגיפשעג ןוא ןעגגאגעג

 .טאדקענא ןוא ןחנעגעל ,דיל — ןפאשעג טסנוק ןייז ןײלא קלאפ םאד טאה
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 םעד ,ןלעטשפא טציא ךיז ךימ ןליװ קרעװ עטסלאינעג יד ןופ םענײא ףיוא
 .טאדקענא־רעילאפארטםא עלעשרעה

 ןעמוקעג ןיוש זיא רעקלעפ עשינאמרעג יד ןופ םענײא י.יב ,לשמל ,ןטײל ײב
 א ןיא טלדנאװראפ טאדקענא־לגיפשנלײא ליט םעד טאה םאװ ,רעטכיד רעד

 .סאפע ןלאנאיצאנ
 רעילאפארטסא עלעשרעה ןגעװ ןטאדקענא יד לי״יװרעד ןענעז זדנוא ײב

 .טלעװ רעד ראג רעביא טײרפשעצ ןוא טײזעצ

 .ןעמוקעג טשינ רעלמאז רעד וליפא דאג זיא זדגוא ײב

 ןקיזאד ןפיוא שירעלטסניק ןטסאמראפ אי ןיוש דיז טאה רעצעמע ביוא ןוא
 רעכיג לאירעטאמ םעד טאה םאװ ,טנאטעליד רעד ןעװעג םאד זיא ,טאדקענא

 .ןביוהרעד — דאנ טםעומש רעװ ,טריזילאער יװ ,טרידארגעד

 זרוגיפ עלאער רעילאפארטסא עלעשרעה זיא יצ
 ? טםײװ רעװ

 .לגיפשנלײא ליט רעײז ןופ רבק םעד גאט ןקיטני״יה ייב ךאנ ןזי.יװ ןשטײד יד

 ףיוא ןוא .רעקיטכיװ ךס א אד זיא טעטילאער ערעכעה יד ,רעבא עדנעגעל יד
 .פארט רעטסרעװש רעד עקאט טלאפ עדנעגעל רעד

 ?רעילאפארטסא עלעשרעה זיא רעװ

 •ןגיוא עקירעגנוה קיבײא טימ ןאמערא ןא ד?י א
 פא טוט ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידלי רעביא רע טײג םידגב ענעםירעצ ןיא
 יוזא יװ קיבײא טכארט ןוא ךעלטרעװכטלג טגאז ,ןרובמאלאק טכאמ ,ךעלציפש

 .הבדנ א ןפאכוצני.ירא םורא

 עלעשרעה .טאדקענא ןצנאג ןיא טנעמאמ רעשיםאלק א זיא ,בגא ,הבדנ יד
 רעלעק רעד .טײקמערא רעשידןי רעד ןופ טנענאפסקע רעד זיא רעילאפארטסא
 — רעטכעלעג ,ןטובירטא עני_יז עלא ןבעגעגרעביא םיא ,טכארטעגסיוא םיא טאה

 .ןפיל יד ראפ

 טיונ יד ןעװ ,טנעמאמ־ײגאפא םעד טכײרגרעד טאה טײקמערא יד ןעװ
 טאה — רעלעק םעגופ זדלאה םעד ןגראװ ןביוהעגנא רעגניפ עראד טימ טאה

 .טכאלעצ דיז רעלעק רעד

 ־עג עטיור סאד ןראװעג זיא טאדקענא־רעילאפארטסא עלעשרעה רעד ןוא
 .רעלעק םענופ רעטצגעפ עקירעיורט עצראװש יד ףיוא רעטכעלעג עשיטסנעפש

 ןיא זיא ,ןרעק ןשיגארט א דיז ןיא טאה ראמוה רעפיט רעדעי ביוא ןוא
 .רעגנוה רעד — ןרעק רעשיגארט רעד טאדקענא־רעילאפארטםא

 ןשילאקיזומ ןטריסנאױנ ןטםניד םוצ טריפרעד רעגנוה םעד טאה ןוסמאה טונק
 .רעטכעלעג ןיא טלדגאװראפ רעגנוה םעד טאה קלאפ סאד .דילעד

 :ןליפשײב ראפ א

 וצ ןטנוא .דימת יװ קירעגנוה ,סאג ןפיוא טײג רעילאפארטסא עלעשרעה
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 .םיא טנגעגאב דײ א .טיורב לקיטש א ןדנובעגוצ זיא עטאפאק ןייז

 .קירוצ ףיוא קוק א טפאכ לשרעה ? הסנרפ ןיא ,עלעשרעה ,סע טײג יװ —

 יךיז טפעלש טיורב לקיטש םאד ,השקשינ —
 ן זומא טשינ — ןילפאשט ילראשט

 .ןיבר םוצ טלפײװצראפ טפיול עמאמ יד .דגיק וצ רעװש טײג ןירעניװעג א
 טמוק ןירעניװעג יד .עימק א עקיפאק א ריא טיג רע .ןעלעשרעה רעבא טפערט

 .עימק ןי״יז ןופ ןיז םעד ןיבר ןראפ טרעלקרעד לשרעה .רעביא םולשב

 ,ןרעװ ןריובעג ףראד סאװ ,דניק םאד .ןצבק א ,אמתםמ ,ןירעניװעג יד —
 .ףפית רע טפיול ,עקיפאק א טזי.יװ ןעמ זא ,ןצבק א ,וג .ןצבק א ךיוא אמתסמ

 •טאדקענא ןצנאג ןופ םעלבמע יד ,ברעה רעד זיא עקיפאק יד

 טבעװש ,לטעטש ןקיטםבראה ןרעביא הנבל ענעבירעגפא ,עקירעיורט א יװ
 .טנענאפסקע ןי.יז רעביא ןוא רעלעק ןרעביא יז

 רעבירא טנאפש רע .קידתױרזכא ןטנעמאמ עםיװעג ןיא טרעװ טאדקענא רעד
 .ןעצנערג עלא

 רעכלעװ ראפ ,עירעטסימ רעד טימ ,טיוט ןטימ ןליפש וליפא ןא טבײה רע
 ןיא ןגיוצעגני״ירא טשינ יז אלימב ןוא ןקארשעג דימת ךיז טאה שטנעמ רעד

 .רעטכעלעג ןי_יז ןופ זי_ירק

 ףיוא ,רדסכ יװ ,קידנבאה טשינ ,לשרעה ןעװ ,טאדקענא םעד ךיז טנאמרעד
 ףיוא טלעג טנאמעג ,ןעירשעג ןוא טנײװעג ,אשידק הרבח וצ ןפאלעג זיא ,חספ

 .םיכירכה

 .חספ טכאמעג טלעג־םיכירכח ראפ ןוא

 ײז ןבאה ,בייװ עטיוט םאד ןעמענוצ ןעמוקעג זיא אשידק הרבח זא ןוא
 ...שיט םי_יב ךעלײרפ ערטסאילאכ רעצנאג רעד טימ ןעלשרעה ןפארטעג

 זיא ...ערעי_יא יז זיא י_יס־יװ־י_יס ,לשרעה ײז סײרט — ,השקשינ —
 ןלסקעװ א ביג ךיא .ןגראמ זיא ,טני״יה טשינ

 ,טלכײמשעצ ךיז ןבאה ,ןגעװ עטיוט ראפ טדניצ ןעמ סאװ ,טכיל־סנפאקוצ יד

 ־ארטסא עלעשרעה ןופ טערטראפ םעד טרעטיצעגפיוא טאה ךעלמעלפ עלעג יד ןוא
 .רעילאפ

 רע .ןליפש ךיז רעדניק הרבח א טעז .עילאפארטסא ןײק טמוק רעדמערפ א
 .עלא ןופ ןטםמערא םוצ וצ טײג

 ן וטםײה יוזא יװ ,עלעגנױ —
 .דניק סעלעשרעה טרעפטנע — ןםײהעג טאה עדײז ןי_ימ יװ —

 י עלעגנײ ,ןסײהעג עדײז ןי_יד טאה יוזא יװ —
 .ןבעגעג ןעמאנ א םיא טאה ןעמ יוזא יװ —

 ,קידנסיװ םיורא טשינ דניק םעגופ טעװ רע זא טעז רעדמערפ רעד זא ןוא

 .האצמה א ףיוא רע טלאפ
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 1 דיד ןעמי טפור יוזא יװ ,עלעגנלי ,ןסע דיד טפור ןעמ זא —

 ,ןסע ליװ דיא זא — דניק סאד טרעפנע — ןפור טשינ ןעמ ףראד ךימ —
 .ןײלא ךיא ףיול

 ,םיצל עשידױ ערעדנא יד ןסקאװעגסיוא רשפא ןענעז רעדניק סעלעשרעה ןופ

 .דבח עקטאמ ,רעפי.יפ עקי_יש ,רעגנידײרג םירפא יװ

 ? רעילאפארטסא עלעשרעה ראפ ןעמענ עלאקאל ערעדנא סע ןענעז רשפא ןוא

 וצ ןיירא ןבעל ןיא סע טײג רימ .טראװ רעי_יא טגאז ,סרעשראפ עשידמ
 ,טלעװ רעד ןיא םיצל עלא ןופ ןטםלאינעג םוצ תוכי_יש א טאה סאװ ,ץלא ןסיװ

 ,ןידערישאנ א ,לגיפשנלײא ליט א פעק טרעדנוה טימ ןגיטשעגרעבירא טאה סאװ
 .ךאג ןוא ךאנ ןוא עלאקאפ א

 רובמאלאק ןופ ראמוה רעכעה טײטש סע רעשיגארט ,רעפיט ליפ יװ ףיוא

 .קסעלרוב ןוא
 ,עקירעיורט יד ןגעקא .ריבג ןופ לקינאג סאד טײטש רעלעק םעד רעביא ןגעקא

 רעטצנעפ ענײר־ןדירפוצ עטאז יד ןטכי_יל ,רעלעק םענופ ןביוש עטעטאלראפ
 .זיוה ןכי_יר םענופ

 המקנ ,רעילאפארטםא עלעשרעה ,טנענאפםקע ןייז טקישעג רעלעק רעד טאה
 .ןעמענ וצ

 ןיא טריםקיפראפ .סנאלעםקע ראפ טלאװער רעלאיצאם .סלופמיא רעלאיצאס
 .טאדקענא םרעילאפארטסא עלעשרעה

 ןיא ןעװעג םקונ דיז רעיופ רעשישטיגיד רעד טאה לגיפשנלײא ליט ןיא
 ןופ טקוקעג ,רעיופ רעד ,םיא ףיוא טאה סאװ ,הכאלמ־לעב ןיא ,שטנעמטאטש

 .האירב רעפמעט א ףיוא יװ ,פארא ןביוא

 ןעװעג םקונ טײקמערא יד דיז טאה טאדקענא־רעילאפארטסא עלעשרעה ןיא
 .טײקכײר רעד ןיא

 א :ןליפשי_יב ראפ א ןענעז ,פא טוט עלעשרעה סאװ ,ךעלציפש עטםעב יד
 ףיוא ןא רע טפערט ,רעסיימש א טכוז ןוא םורא דיז טײרד רע ,ץחרמ ןיא ריבג
 סאד טנאמ רע רעבא ,רעםי_ימש א ראפ ךיז טרידנעמאקער לשרעה .ןעלשרעה
 רעטשרעביוא רעד ףיוא ןגײל דיז ריבג םעד טסײה רע .רעירפוצ ףיוא טלעג

 .ךאנ דלאב טמוק רע .קגאב

 ןא פארא טפיול רע .ןעשיד ןא־טבײה עראפ יד ,טראװ ןוא טגיל ריבג רעד
 .ןעלשרעה ףיוא ןא טפערט ,רעטגערעגפיוא

 י ןעמוקעג טשינ וטסיב ,רעסי_ימש ,סאװ ראפ —
 .ךיז טלכײמשעצ לשרעה

 סאװ ,ראפרעד ראנ ,עקאט די_יא טמוק ץימש ,ריבנ יפר ,ריא טײטשראפ —
 .לחומ דייא דיא ויכ ,טגײלעג וײלא לאמ םאד דיז טאה ריא

 דעד ראפ שיטםירעטקאראכ זיא סאװ ,ץלא ןלײצפיוא ןעד ןעמ ןעק יצ ןוא
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 ? רענײמ עזעט רעקיזאד

 רעד וליפא ןוא שדוק־ילכ וליפא .פא טכעלש טדיינש ריבג רעד ראנ טשיג
 ...בוט־םש־לעב ןופ לקינײא םאד ,סזוױמ רעד ,טארקאטסירא רעד לכורב בר יבר

 .זנאדקעגא ןיא טנעמאמ רעקיטכיװ רעטײװצ רעד טמוק אד ןוא
 רעד .רעילאפארטסא עלעשרעה ןוא לבורב בר ןיבר ןשיװצ לגנארעג רעד

 .רעטכעלעג ןופ טנעגאפסקע רעד ןוא רעיורט ןופ טנענאפסקע

 .ץל ןטיור ןטימ ןיבר ןצראװש ןופ לגנארעג רעד

 ? ןײז רבוג טעװ רעװ

 עראטגעמעלע עטנזזעג םאד יצ ,סוודי רעשיטארקאטסירא רעטרירעגעגעד רעד
 ? רעטכעלעג־סקלאפ

 ? עקםאמ עטיור יד יצ ,עצראװש יד

 קירעיורט זיא םאװ ,גיניק םענופ ןירעפלאה בײל השמ ןופ דיל םאד טגעק ריא
 ? ןראװעג

 סנואלק ןוא ןצאיאפ .ןכאמ וצ דעלײרפ קירוצ םיא ידכ ,ןאטעג ןעמ טאה ץלא
 .ןסאמירג טכאמעג ,טרעליוקעג ךיז ןבאה

 .ןעגנוזעג ןבאה סנירעגניז ןוא טצנאטעג ןבאה םנירעצגעט

 .ןראװעג רעקירעױרט ןוא קירעיורט זיא גיניק רעד ןוא
 ־נאלעמ יד ןראװעג רעטלוב זיא יוזא ,טיור רעטלוב טרעװ ץראװש ןגעק יװ

 .רעטכעלעג ןדמערפ ןגעקא עילאכ

 ךרוד לאז רע ידכ ךיז וצ ןעלעשרעה ןפורעג טאה םאװ ,לכורב ׳ר יבר רעד
 ־רענ גאט וצ גאט ןופ זיא ־— רעטכעלעג ןופ זיירק ןיא ןעיצני״ירא םיא ץיװ ןי״יז

 .ןראװעג רעקירעיורט ןוא רעזעװ
 .לאניפ ןשיגארט א טאה טאדקענא רעד ןוא

 ןופ ןפראװעגפארא ןעלעשרעה לכורב בר יבר רעד טאה גאט א םעגײא ןיא
 .פערט יד

 .ןבראטשעג זיא עלעשרעה ןוא

 טימ ןיבר םעד טעגרהרעד עלעשרעה טאה ,ןעשעג זיא סאד רעדײא רעבא
 .זיפש־רעטכעלעג א

 :טאדקענא ןא ןאראפ

 רעשילאכנאלעמ א ,רעקנארק א ,געװ ןפיוא ןראפעג זיא לכורב בר יבר רעד
 טכאנ עצגאג א .אינסכא ןא ןעגופעג םיא ראפ טאה עלעשרעה יאבג ןי.יז .דימת יװ
 :הנעט א טאהעג יבר רעד טאה גאט ןרעדנא םעד .דניק א טנײװעג טראד טאה

 .אינסכא ערעקיור ןײק ןעגופעג טשינ טאה ,יאבג רעד ,רע יאמלא

 רדםכ טאה םאװ ,ןיבר ןשיטארקאטסירא םעד טרעפטנעעג עלעשרעה טאה
 .םש־לעב םענופ לקינײא ןא זיא רע זא ,סוחי ןי.יז ףיוא טפאלקעג

 ןעװעג דאד זיא סאד ,דניק טסארפ א ןעװעג זיא םאד זא ,טנײמ ריא ,יבר —
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 ■ןדייל דס א קלאפ עשידלי סאד ךאנ טעװ ךעלקינײא יד ןופ ןוא ,לקינײא ןא
 ראנ ,שדוק־ילכ ,ריבג םעד ראנ טשינ .ןעװעג רבוג טאה עקסאמ עטיור יד

 •לכורב בר ןיבר םעד .טארקאטסירא םעד ,םיא וליפא
 ןופ ראלקלאפ ןצגאג ןיא ןכײלג סני.יז טכוז סאװ ,עיציזאפמאק עכעלרעה א

 .טלעװ רעד
 ־אשט ילראשט ןוא סעטנאװרעם ,רעילאמ ןײז ףיוא טראװ םאװ ,לאירעטאמ א

 .ןילפ
 ןרלורטסנאק וצ ףיוא סיוטש רעטשרע רעד ןי״יז לקיטרא רעקיטציא ןײמ לאז
 ־רעילאפארטםא עלעשרעה םעד ןריזילאטםירקסיורא רעטלוב ידכ ,לאירעטאמ םעד
 ־רעטסללמ תמאב ןפאשעג ןוא ,ןפאשעג םיא טאה קלאפ םאד יװ ,יוזא טערטראפ

 .טפאה

 (1929 לירפא רעט12 ,15 .מונ ,״רעטעלב עשירארעטיל״)
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 תױשעמ רעמעלעכ יד

 טאה עזײה לואפ יװ ,עלעװאנ רעד ןופ ריפםקעש רעד ,רעללעק דירפטאג
 טימ ״אליװדלעז ןופ טײל יד״ דנאב־ןלעװאנ ןשיסאלק ןײז טנפע ,טניורקעג םיא

 :גנוקרעמאב רעד

 ןעמאנ םעד טםיזמוא ןעמ טכוז עטראק רעשיפארגאעג רעד ףיוא י.אליװדלעז״
 רעדעי ןיא .טשינ טדאפ םע זיא טכארטעגסיוא רעבא .טאטש רעקיזאד רעד ןופ
 .״אליװדלעז ןופ םערוט א וטספערט ףראד ןשישטײד ןדעי ןיא ,טאטש רעשישטײד

 ןעמאנ םעד טנכײצראפ אי אקװד ןעמ טפערט עטראק רעשיפארגאעג רעד ףיוא
 .ןליופ הנידמ רעד ןיא — אקװד ןוא ,םעלעכ

 .םערוט א בושי ןשידלי ןדעי ןיא ןאראפ זיא םעלעכ ןראדנעגעל םעד ןופ רעבא

 ןכלעװ ףיוא ,טעטיוװאנ לדנעפ־רעטעװ ענעדלאג סאד — םערוט ןדעי ףיוא ןוא
 .תױשעמ רעמעלעפ יד — עעפאפע עצנאג א טצירקעגםיוא טאה קלאפ סאד

 שממ טפור .רעטסי״ימ ןפיוא טראװ ןוא טגיל סאװ ,לאירעטאמ א לאמ א ךאנ
 ־.סעלאפ יד ראפ םיא טפעלש ,טסירוטאקיראק ןשינואג םעד

 .״סעינעמשז עדײב טימ פעש ןוא םוק״

 םנײא טיובעג ןטאדקענא רעמעלעכ יד ןופ םענײא ףיוא טאה םכילע־םולש
 .״רעדײנש ןטפושיכראפ מעד״ :קרעװרעטסי״ימ עני״יז ןופ

 טגנערב ןוא גיצ א ןעלדנאה טראפ סאװ ,ונלוק עמש ילא ןועמש ןופ השעמ יד
 .פאצ א ןריפוצ

 ־ראפ ״רעדײנש ןטפושיכראפ״ םעד טאה גרעבנרעטש בקעי רעטכיד רעד ןוא
 .עיציזאפמאק רעשילארטאעט רעטנאסערעטניא ןא ןיא טלדנאװ

 .םילוגלג עשירארעטיל ײװצ טכאמעגכרוד טציא זיב ןיוש טאה טאדקענא ןײא

 ,(קיצנײנ ןוא ןײנ טרעדנוה ןײנ :סיורא דער) 999 ןאראפ ךאנ ןענעז׳ס ןוא
 .טלעװ רעד רעביא טײרפשעצ ןוא טײזעצ ןענעז סאװ

 עקידנעעז טימ רעדניק ןוא ,דרעב עדנילב טימ ןדײ סאװ ,תױשעמ רעמעלעכ
 .לצינאק םענופ ןי״יש םי״יב ןטכאנראפ־רעטניװ יד ןיא ןלײצרעד ןגיוא

 .ןכאל ןוא
 .המשנ רעד ףיוא רעקיטכיל טרעװ דעטכעלעג ןופ ןי״יש םי_יב

 .ןדניבראפ טשינ קע םעד ץאק רעד ןענעק סאװ ,ןדלי רעמעלעכ יד ןופ טכאל ןעמ

 ןפוא־םושב ךיז ןענעק ןוא ןגאי ןוא ןעילפ ,ןפיול סאװ ןדיי רעמעלעכ יד ןופ
 .ןריטנעירא טשינ טלעװ רעד ןיא

 ןוא תױשק ענדאמ עניוזא קיבײא סעפע ןגערפ םאװ ,ןדיי רעמעלעכ יד ןופ
 •טרא ןא ףיוא ץלא ןעײטש
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 ןעײםע

 ,עשראװ ןײק טי.יצ־וצ־טי.יצ ןופ פארא ךיז ןפאכ סאװ ,ןדיי רעמעלעכ יד ןופ

 .רעװ יבא ,הלילח ,טשינ ןוא רעמעלעכ ןענעז ײז זא ,ןזיױואב וצ טראד טשרע ידכ

 רימ טאה — ״דמערפ רעד ןיא ןוא םײה רעד ןיא םעלעכ טבי.ילב םעלעכ״
 ענײא ןלײצרעד טקידגעראפ טאה רע םאװ ,םעד ךאנ טקרעמאב ד?י א לאמ א

 .תױשעמ יד ןופ

 ?תױשעמ רעמעלעכ יד ראפ ךיז טימ ןלעטש סאװ

 ןכאמ וצ רעטלוב ידכ ,טאשיק־ןאד ןופ רבחמ רעלאינעג רעד ,סעטנאװרעס
 םעד טלעטשעגנגעקא םיא טאה ,טאשיק־ןאד טסאטנאפ םעד ןופ טלאטשעג יד

 .אשגאפ אשנאס םענרעטכינ םענעקורט

 ־רעה ןופ טלאטשעג עקידנכאל יד ןכאמ וצ רעטלוב ידכ ,קלאפ עשידיי סאד
 .ןיבר ןשילאכנאלעמ םעד טלעטשעגנגעקא םיא טאה ,רעילאפארטסא עלעש

 ײװצ טלעטשעגנגעקא תױשעמ רעמעלעכ יד ןיא טאה קלאפ ענעגײא סאד
 .םעלעכ ןוא עשראװ :טעטש

 .עטקעװעגפיוא ןוא עגולק ,עטריניפאר יד — עשראװ

 ...ןוא עטרעפמולעגמוא ,עשיראנ יד — םעלעכ ןוא

 טליפשעג טאה — טליפשעג טאה ןואג רעד רעכלעװ טימ ,עזעטיטגא רעד טימ
 .לאינעג רעקיצניװ טשינ — סאד ןוא קלאפ סאד

 עטנכײצעגסיוא ,ןלאפגי_יא רעטנזיוט יד רעביא קידנכאל ,דימת באה ךיא
 ,תױשעמ עקיזאד יד ןיא טגײלעגנײרא טאה קלאפ סאד סאװ ,עראברעדנװו ןוא

 .ליפעג ןכעלגי.יפ ענדאמ א ןופ ןעיירפאב טגעקעג טשינ ךיז

 .ןרעק רעשיגארט רעטיור א ןאראפ זיא תױשעמ יד ןיא ךיוא
 ןופ .װלאנ ןוא ןפלאהאבמוא ,תואפ ןוא דראב טימ דניק .דניק זיא םעלעכ

 .םלצ ןופ טאמארא רעד סיורא טעײװ תורצ ןוא ןשינעמוקפא עני״יז עלא

 ־טריגיפאר ערטיכ יד ףיוא עװלאנ־שידניק ענעדלאג םאד טצײרקעג טרעװ אד
 .טלעװ רעד ןופ סעפולס עסרעװרעפ

 ןופ דלי רעד .שרעדנא סעפע ןעװעג ןסיוא אד זיא קלאפ סאד זא ,ךעלגעמ
 ןזײװאב וצ ידכ ,ןרעטש םייב רעגניפ םעד ןטלאה וצ ביל באה סאװ ,ךאװ רעד

 ־פא ןטסאמראפ ךיז טאה ,ךיז ףיוא פאק ןשידלי א טאה רע זא ,ךעלרעפמײשאב
 סאװ ,טײקטרעפמולעגמוא ןוא טײקדמערפטלעװ רעד ןופ ןכאלפא ןוא ןטעפשוצ

 .ךיז טימ טרעפרעקראפ םעלעכ

 .ןסיוא זיא ןעמ סאװ עלאמ ראנ
 א יװ ,רעמ טשינ ןעװעג ןםיוא טאשיק־ןאד ןי_יז ןיא םעטנאװרעס ךאד זיא

 .ןענאמאר־רעטיר עשינאפש יד ןגעקא טעלפמאפ

 .טליצעג טאה רע יװ ,רעטללװ ךס א רע טאה ןפארטעג ןוא

 .ןשיגארט םענופ ץראה עמאס ןיא ןפארטעג ןוא ,ןשיטעלפמאפ ןיא ןסאשעג

 ־קעלפער סאװ ,לגיפש רעשילרעטסיוא ןא ןראװעג ןענעז תױשעמ רעמעלעכ יד
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 רעגנאמ קיציא

 .ןפוא ןראזיב א ףיוא תױװעה ,ןעגנולדנאה ,תועונת עכעלשטנעמ עלא טריט

 .ןי-ירא ןרעטש ןיא וײלג םנעםנאנ םעד רשיה־לכש רעד טשוק אד
 עטיור םאד קידנעעז ןטײװצ םוצ רעמעלעכ ןײא טגאז — ,דיא טסיב וד זא״
 ןיא ןענעקרעד דיז לאז רע ידכ ,םופ םוצ ןדנובעגוצ דיז טאה רע םאװ ,לדנעב

 ״ז דיא ןיב עשז־רעװ — ,סופ ןפיוא רעמעלעב ןטײװצ םי.יב ,ץחרמ
 עלא ךיז ןגײל ,ןרעקרעביא טכאנ יד ךיז ףראד טלעװ יד זא ,קידנרעהרעד
 ףיוא טגיל ןופרעד לכש רעד .פארא םינפ ןטימ ,עדנאמאק א ףיוא יװ ,רעמעלעכ

 .ףיורא םינפ ןטימ דאנרעד ןעמוקםיוא ןעמ טעװ .טנאה רעד

 ,טסװועג טשינ טאה׳מ ןוא רעגײז רעד ןבילבעג ןײטש זיא םעלעכ ןיא זא ןוא

 .טכאנ זיא׳ם יצ ,גאט זיא׳ס יצ

 .טלעװ רעד ןיא טלאה׳ס יװ ,ןעז עשדאװ ןײק חילש א טקישעגםיורא ןעמ טאה

 ןעמוקעגנא טכאנ רעד ףיוא ןוא םעלעכ ןופ ירפ ץגאג םיורא זיא חילש רעד
 .םעלעכ ןײק קירוצ ירפ ץגאג ןעמוקעגגא ןוא עשראװ ןופ ףכית סיורא .עשראװ ןײק

 ־עלעב יד ןופ טצנאלגעגפארא טאה םאװ ,ןגראמירפ םענעדלאג ,ןלעה ןיא ןוא
 :ףמולרט טימ ןגירשעגניירא חילש רעד טאה ,רעכעד רעמ

 ;טכאנ זיא׳ס —

 .גאט ןקיטנייה םוצ זיב ןבילבעג זיא יוזא ןוא

 םעלעכ לאמ א טײגרעד ןסנעםנאנ ןופ םי ןכרוד יװ ,טנאםערעטניא זיא׳ס ןוא
 םכח רעד ןפוא־םושב ןעק׳ם עכלעװ וצ ,ןתמא עטלוב ןוא עראלק עכלעזא וצ

 .דניק םאד ראנ ןוא ראנ עקאט ןוא ,ןײגרעד טשינ

 .טאידיא רעד םיא טײטשראפ ,טאידיא ןראפ טליפש ףאטםירק ןאשז ןעװ

 .דניק סאד יװ ,ןואג םוצ טנעאנ יוזא טשינ זיא רענײק לייװ

 .ןתמא עטסלאינעג יד וצ טײגרעד םעלעכ ןוא .דניק זיא םעלעכ ןוא

 ־פיונוצ דיז טאה םעלעכ יוזא יװ ,טלײצרעד סאװ ,טאדקענא םעד ןיא יװ
 :טלעװ רעד ןופ רשױ ןטימ טפאלקעג

 ,ןראװעג ראװעג גאט א םענײא ןיא ןענעז ...םע טסײה ,רעמעלעכ יד—ײז
 .ןבאה טשינ םױק ןײק ןעק רשױ ןא טלעװ יד זא

 םעלעכ ןוא ,טעטש ףיוא רעדנעל ,רעדנעל ףיוא דיז טלײטעצ טלעװ ןוא
 .רעטאפ א טאג ןוא טאטש א זיא

 ,רשױ עלעסיב א םעלעכ ראפ ,םע טםײה ןעלדנאהני_יא ,ןעמוקאב ןעמ ףראד

 .ןכוז וצ ןיירא טלעװ רעד ןיא עיצאגעלעד א םיורא ןעמ טקיש

 וצ ןעמוקעגוצ טכאנ ןגעקא עיצאגעלעד יד זיא ,גאט ןצנאג א ןעגנאגעגפא
 .עמשטערק א

 רעמעלעכ ןײק ,סיוא טזייװ ,זיא רעמשטערק רעד ,רעהא טראװ א ,ןיהא טראװ א
 •ךיז טלדנאה׳ס םאװ ןיא ,ןסױטשעגנא ףכית דיז ןוא ןעװעג טשינ

 ...טלעג םוש ןײק ראפ ראנ ,רשױ עלעסעפ א ,םע טםײה ,טאה רע
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 ןעייםע

 סאד וצ טמענ רעמשטערק רעד ,ףיורא לדנער א ,פארא לדנער א ,רוציקב
 :טנראװ ןוא רשױ עלעסעפ םאד עיצאגעלעד רעד רעביא־ טיג .טלעג

 רשױ .הנכס א זיא׳ס לײװ ...םײה רעד ןיא טשרע ןענעפע ,םשה ןעמל —
 ...םיא ךוז ײג ןוא געװ ןפיוא ץעגרע ןרעװ ןענורטנא ןעק

 רשױ עלעסעפ םאד .דאראפ טימ ןעמונעגפיוא םעלעכ טאה עיצאגעלעד יד
 רעד זיא ,טנפעעג םע טאה ןעמ רעדײא ןוא .קראמ ןטימ ןיא טלעטשעגקעװא
 ...קעמש א ןבעג םעװאקעשט ףיוא ,לסעפ םוצ ןעגנאגעגוצ ךעלעמאפ בר רעמעלעכ

 .רשױ סעפע סע טקעמש יװ ,ןליפ סעװאקעשט ףיוא

 טנעה עדייב טימ טפאכעג ךיז ןוא ןעגנורפשעגפא זיא בר רעמעלעכ רעד ןוא
 :זאנ ןראפ

 ןעפ ,ןדײ —
 ? עפ םאװ —

 ...טקניטש רשױ —

 ןצירקסיוא תױתוא ענעדלאג טימ טגעמעג טלאװ ןעמ סאװ ,עיציניפעד א
 הנוברעקלעפ םעגופ טנעװראמראמ יד ףיוא

 ז בר רעמעלעכ םעד — אפארפ א
 ...טאדקענא םענופ רעטנעצ עמאם ןיא טײטש םאװ ,רוגיפ עלאטנעמונאמ א

 דראב רעסי״יװ רעד טימ ,ךראירטאפ רעד ,בר רעמעלעכ רעראברעדגװו רעד
 ןײגרעד וצ ידכ ,טכענ יירד רדםכ ףראד סאװ ,ןרעטש ןקיצנאלג ןכיוה ןטימ ןוא

 .טשפ א וצ
 יבד ,בר סמכילע־םולש טימ ןכי״ילגראפ ראנ ךיז טזאל סאװ ,טלאטשעג א

 .עקװעלירסאק ןופ לפיזױ

 םענופ שרױ רעטקעריד א לפיזױ יבר בר רעד עקאט זיא רשפא ,טםײװ רעװ
 .בר רעמעלעכ

 .רעכיז יװ רעמ זיא ,תױשעמ רעמעלעכ יד טנעקעג טאה םכילע־םולש זא

 ־עלעכ א ףיוא טיובעג ,טגאזעג יװ ,זיא םאװ ,רעדײנש רעטפושיכראפ ןייז ,ןמיס א
 .טאדקענא רעמ

 ־םולש ןופ ןטנעמעלע״ טעברא ןײז ןיא טאה רעגיג .ש םאװ ,טרעדנװו ךימ
 ךײלגראפ ןפיוא טלעטשעגפא טשיג ךיז ״ןעמכילע־םולש ראפ ראמוה סמכילע

 ...בר רעקװעלירםאק ןוא רעמעלעכ ןשיװצ

 ...עיסוקסיד ןופ םױה־רדם ןפיוא הרעשה ױ_ימ לעטש ךיא

 יד יװ ,דלאג ןטכע םענעגײא םעד ןופ זיא בר רעמעלעכ םענופ תומימת יד
 .לפיזױ יבר ןופ תומימת

 םענופ םילשמ יד יװ ,לרעפ עתמא ןענעז בר רעמעלעכ םענופ תורשפ יד
 .בר רעקװעלירםאק

 ...״ךלמ א ןעװעג זיא לאמ א״
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 ,םידדצ ײװצ יד קידנעעז ,בר רעמעלעכ רעד טכארט — ״ןינע רערעװש א״

 '׳דצ רעד .טכערעג ךות ןיא ןענעז עדײב .לוש רעײנ רעד ןגעװ ךיז ןרעפמא סאװ

 ןוא ןײש ןײז ףראד טאג ראפ םוקמ א לײװ ,לוש יד ןלאמםיוא טהגעט סאװ
 םינפ א טאה לוש ענעלאמעג א זא ,טהנעט סאװ ,דצ רעטײװצ רעד ןוא קיטכארפ

 ...רעטסיולק א יװ

 ־סיורא בר רעמעלעכ רעד טאה ,ןטכארט טכענ יירד ןוא געט ײרד דאנ ןוא
 :הרשפ עשיסאלק א ןגארטעג

 .״ןכעלאקראפ דאנרעד ןוא ןלאמםיוא םדוק״

 ,עעפאפע רעשימאק רעד ןופ רעטנעצ ןיא בר רעמעלעכ םעד קידנלעטשנײרא

 רעטגוא ןופ ןסקאװעגסיורא רשפא זיא סאװ ,קרעװ ןקיזאד םעד קלאפ סאד טאה
 ןוא טכיל קיטראנגײא ןא ןבעגעג ,רעגרובדליש עשישטײד יד ןופ העפשה רעד

 .רעטקאראכ ןקיטראנגײא ןא

 טשינ רעגרובדליש עשישטײד יד ויז ןבאה תומימת ןופ זאעטאפא אזא וצ
 .ןביוהרעד

 .טנכײצעג טשינ בר רעמעלעכ םענופ טערטראפ םעד ךאנ טאה לאגאש קראמ ןוא

 ,טנאקיפ ,שירעלאמ רעקיצניװ תושפנ רעמעלעכ עקידעבעל יד ןעד ןענעז יצ
 ך ןלאגאג ןופ תושפנ עטיוט יד יװ

 ןפיוק טראפ םעלעכ יװ ,ןטאדקענא יד ןענעז׳ס לאירעטאמ קיטכערפ אראס
 .טייצ לםיב ראפש א טלעפראפ יז טאה םעלעכ ןיא לי״יװ ,הנבל א

 ,עשראװ ןיא טפיוקעג ןבאה ײז סאװ ,ןרעדעפ יד פא ןזאל רעמעלעכ יװ
 .תואצוה־טראפסנארט ןראפשראפ וצ ידכ ,םעלעכ ןײק ןעילפוצמײהא ןײלא

 ארומ טאה ןוא בי״יװ ןראפ דיש ראפ א ןפיוק טראפ רעמעלעכ רעד יװ ןוא
 .סאמ יד ןרילראפ טשינ לאז רע ,טנעה יד ןעמענעצ וצ

 ןא ןיא ןפעשסיוא רצוא רעצנאג רעד ןעד ךיז טזאל יצ .ךאנ ןוא ךאג ןוא
 ך לקיטרא םענעבירשעג קידנלײא

 ־ראס ןפראש ןוא ןקיגיזפיט א וצ טפא ךיז טביוהרעד טאדקענא רעד זא ןוא
 .רשױ ןטימ ליפשיײנ רעד ןאראפ זיא ,םזאק

 ןטימ ךלמה המלש ןופ עדנעגעל רעד ףיוא עידאראפ עקיטלאװעג ארא׳ס ןוא
 ןוא ןםאג יד רעביא ןפאלעג זיא ,םילשורי ןופ גינעק רעד ,רע ןעוו ,יאדמשא

 ״י המלש ינא״ :ןטלפײװצראפ ןינז ןגירשעג

 םענײש א ןיא זיא סאװ ,םעלעכ ןופ השמ רעטעפ םענופ טאדקענא רעד זיא׳ס
 ךיז טאה םאװ ,ןאמ־ןגנױ א טנגעגאב םאג ןפיוא ןוא עשראװ ןײק ןעמוקעג גאט

 .קינעמילפ ןי״יז ראפי ןבעגעגסיוא

 ־טכאנ ףיוא דיז וצ םייהא רעטעפ רעמעלעכ םעד טריפ קינעמילפ רעד ןוא
 .רעגעל

 קינעמילפ רעד ,ןסיורד ןיא םיורא עגר א ףיוא ףראד רעמעלעכ רעד ,טכאנ ייב
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 ןעײסע

 .ןײלא דעביא םיא טזאל ןוא ,םיא טריפ
 ־םושב ןעק ןוא ןפיוה יד ןשיװצ ךיז טרעטנאלפ רעטעפ רעמעלעכ רעד ןוא
 יד ,ןסאג רעװעשראװ יד רעביא םורא רע טפיול .ןעניפעג טשינ געװ םעד ןפוא

 טײרש ןוא טנעה יד ןיא םינותחת
 טשינ טביולג רענײק ןוא — ןםעלעכ ןופ השמ רעטעפ רעד ןיב ךיא —

 .טכאל ןעמ ןוא
 ,ןסאלעג ןוא קלור קלאפ םענופ טלײצרעד טרעװ טאדקענא רעמעלעכ רעד

 .חסונ ןשיפע ןיא ןצנאג ןיא

 ףוס םוצ ןוא טכענ ײרד ןוא געט ײרד טכארטעג בר רעמעלעכ רעד טאה
 ,טלאק זיא׳ס לי״יװ ,ןגארט זומ ץלעפ םעד שמש רעד זא :טכארטרעד רע טאה

 ־לעב ןראפ ץרא־ךרד םעד רע טרילראפ ,ץלעפ םעד טגארט שמש רעד זא ,רעבא
 ,ץלעפ א טגארט ,שמש רעד ,רע ןוא ,ץלעפ א טגארט תיבה־לעב רעד .תיבה

 זא רעבא .שמש םײב ןעמענוצ ץלעפ םעד ןעמ ףראד י קוליח רעד זיא עשז־װו
 ןײג ןענעק טשינ ךאד רע טעװ ,שמש םײב ןעמענוצ ץלעפ םעד טעװ ןעמ
 רעד זא ןוא .טלאק זיא׳ס ןוא רעטניװ זיא׳ס לי״יװ ,םיתבה־לעב יד ןקעװפיוא
 זא ןוא ,ןי״יז טשיג ןינמ ןײק טעװ ,םיתב־ילעב יד ןקעװפיוא טשיג טעװ שמש
 רעטײװ ןלעװ ,ןגאז טשינ מיליהת ןײק ןעמ טעװ ,ןײז טשינ ןינמ ןײק טעװ׳ם

 .װ .א .א .װ .א .א ...ןעמ ףראדאב ...רעדניק ענײלק ןבראטש

 תױשעמ רעמעלעכ יד טלײצרעד קלאפ םאד יוזא יװ ,ליפשי״יב רענײלק א
 ־עגוצ ,רעזעװרענ טלײצרעד טרעװ סאװ ,טאדקענא־רעילאפארטסא םעד ךופיהל

 .ץיפש םוצ ,עטנעופ רעד וצ ןעמוק וצ רעכיג םאװ ידכ ,רעטלי״יא

 ־כערפ עקיזאד סאד טקידנעראפ קלאפ סאד יוזא יװ ,זיא טנאסערעטניא ראג זיב
 ןוא עדנעגעל ןשיװצ ןצענערג יד ןגיוצעג ףראש ןרעװ׳ס יוזא יװ .קרעװ עקיט

 .טײקכעלקריװ

 ,שינעפעשאב א .ץאק א ןפאלעגכרוד גאט א ןיא זיא ,סע טסײה ,םעלעכ ךרוד

 .ןעזעג טשינ טאטש רעקיזאד רעד ןיא לאמטסנעד זיב ךאג טאה ןעמ סאװ

 יד זא ןוא .רעדנוװ ןקיזאד םעד ןפאלעגכאנ םודנעפ־םודנעה םעלעכ ץנאג זיא
 גנאל יוזא ןעמ טאה ,רעטסיולק םענופ ךאד ןפיוא ןעגנורפשעגפיורא זיא ץאק
 םעלעכ ןוא .רעטי״יװ קעװא ןוא פארא קירוצ זיא יז זיב ,ךעלדנײטש טימ ןפראװעג

 .ריא ךאנ

 .ריא ךאנ םעלעכ ןוא ,ןעגנורפשעגני״ירא ץאק יד זיא ,ךי״יט םוצ ןעמוקעגוצ

 ־טסנעד ןופ .ןראװעג ןעקנורטרעד זיא םעלעכ ןוא ,ןעמוװשעגרעבירא זיא ץאק יד
 טאה סאװ ,םעלעכ י_ינ א ןענאטשעגפיוא זיא ,טאדקענא םעד ןעמ טקידנעראפ ,לאמ

 .ןטלא םוצ טשינ תוכי_יש םוש ןײק

 .שממ טשאררעביא לאניפ רעד
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 א זיא׳ם .טגאמראפ קלאפ סאד טקאט ןוא ןילפיצםיד עשירעלטסניק ליפ יװ
 יד טא ןענרעל וצ ידפ ,קלאפ םוצ ןביוהרעד לײװרעד ךיז ףראד ןעמ זא ,.דרבס

 .תודימ עקיטכיװ ײװצ

 :גאלשראפ א דיא באה ,ןעװ ,סאװ ,רעװ זיב

 ־רעביא ראפ טײצ יד .ײז ןטרעװרעביא ןוא .תורצוא עלא יד ןעלמאז ףראד ןעמ
 .ןעמוקעג ןיוש זיא גנוטרעװ

 ןיא תוחוב עלא טימ לי״יװרעד דאנ ןעילב סאװ ,תורצוא עקיטכארפ עלא יד
 .קלאפ םענופ ןורבז

 (1929 יאמ רעטזד ,20 .מונ ,״רעטצלב עשירארעטיל״)
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 ױלטײצ ץוהא ןופ עמארד יד — קנארפ בקעי

 ףיוא ,גנוכײרגרעד א * ןילטײצ ןרהא ןופ ״קנארפ בקעי״ עמארד יד ןײמ ךיא
 .ןלעטשפא ךיז טניול׳ס רעכלעװ

 ןלעװ ןײז ראפ .המדקה ןײז ראפ ןילטײצ ןרהא וצ הנעט א לכ־םדוק ראנ
 עיזיװ עשירעלטםניק יד ףראד יצ ז סאװ וצ .״שיראטסיה״ קרעװ ןײז ןקיטכעראב
 ־יפעגסיוא רעד לײװ .ןײנ — גאז דיא ? קיטיונ יז זיא יצ ? גנוקיטכעראב יד טא
 גגוקיטכעראב ריא טא.ד — עיצאגיצולאה סנילטײצ ןרהא — קנארפ בקעי רעטרעב
 ,קיטפאהראװ ױזא טקנופ זיא ןוא תמא זיא ןוא ,טײקראטש רעשירענאיזיװ רעד ןיא

 .רעכעלטכישעג רעד יװ
 ־נטאש ןופ רעטנעצ ןיא .רעדליב סקעז ןיא ליפשנטאש א זיא ״קנארפ בקעי״
 ,גנועז ןי״יז ןופ טנערבראפ טרעװ ןוא טנערב סאװ ,רעכוזטאג רעד טײטש ליפש

 ןטסאמראפ ךיז ןבאה סאװ . יד עלא — ךיא באה ןמיס א .רעי״יפ זיא טאג םוראװ
 .ןראװעג טנערבראפ ןענעז ,םיא וצ ךיז ןרעטנעגרעד וצ

 ןיא ,םעני״יז טנעמאמ ןשיטעטאפ־שידלעה םעד עז רעכוזטאג םענופ ןערב ןיא
 .םעני״יז טנעמאמ ןשיגארט םעד עז ןרעװ טנערבראפ ןי״יז

 :ןעניורק ײװצ ןרעטאלפ ״קנארפ בקעי״ ןיא טנורגרעטניה ןשיטאמארד ןפיוא

 ןופ ןיורק ענעדלאג יד ןוא ,רעמיורט םענופ ןיורק עטריטלאזקע ,עשיטסאטנאפ יד
 ןיורק ענעדלאג יד טענגאמ א יװ טיצ ןיורק עשיטסאטנאפ יד .טכאמ רעכעלטלעװ
 רעד ףיוא .קירוצ ןעגנירפש ןוא ךיז ןענעקרעד ןוא ךיז ןרעטגעגרעד ײז .ךיז וצ
 ־עעגאפא םעד טכײרגרעד דאראקםאמ רעד ,ןטאש א טלאפ ןיורק רעטמולחעגסיוא
 םי.יב טלאה עיזיװ יד .טרעיול ןוא גנאלש א יװ טגיל גנושיוטנא יד .טנעמאמ

 .ברעמ ןײק ךיז טגיונ םולח ןופ ןיורק עאלב יד ,ןצאלפ

 שינעגעגאב רעד ןיא ,דליב ןטרעפ ןיא טגיל טקנופטפיוה רעשיטאמארד רעד
 ־אקניא יד :ךיז ןצײרק םעקסאמ ריפ .עיסעצארפ םקנארפ טימ ףעזאי רעזײק ןופ

 ,קנארפ בקעי ןופ עקסאמ־ראטארעפמיא יד ,ןטײװצ םעד ףעזאי ןופ עקסאמ־אטינג

 ־עג עטיור יד ןוא ,טארראפ ןוא עגירטניא ןופ עקסאמ־רעניצופאק עצראװש יד
 ־ראפ עבלאה יװ ,ןעלכײמש עגײז טגנעה סאװ ,ץל םענופ עקסאמ עשיטסנעפש

 .פעק םנעמעלא רעביא ,תונבל עטמס

 ותמא םעד סיוא גאז ?עינאפמיס עשילארטאעט יד וטסעז וצ ,רעםישזער

 ,ןיקצעלק .ב גאלראפ ,רעדליב סקעז ןיא עמארד ,״קנארפ בקעי״ — ןילטײצ ןרהא (*
 .ז 112 ,1929
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 :ךעלעמאפ ראנ

 ןוז יד .טעברא רעד דאנ .גרעב יד ןיא םש־לעב רעד — דליב עטשרע םאד
 ־קא רעשילאבמיס .גנאגפיואנוז םעי.ינ א טגארט גנאגרעטנוא־ןוז רעדעי .טײגראפ

 טרעטנעגרעד עיםעצארפ־יבצ־יתבש יד .ןפאלשטנא טרעװ בײװ עדימ סאד .טגעצ
 ןקידנפאלש ןופ םולח — סאד זיא סאװ .ליפשצנאט ,ליפשלקאפ,ליפשנקסאמ .ךיז
 ןצײרק ןדראקא ײװצ ? םש־לעב ןופ גנועז עטעקאנ יד יצ ,בי_יװ ןטעװעראהראפ
 א .םש־לעב רעד — דראקא רעטשרע רעד ןוא ,יבצ יתבש לאניפ רעד :ךיז
 ראנ ,קראמ ןטלא ןפיוא טכאנ י_יב טשינ לאמ םאד •עדאירעטסנעפשעג עכעלרעה

 .גרעב־ןטאפראק יד ןיא טכאנ ראפ

 ־סגנאגרעביא ןפיוא — םש־לעב רעד ,רעזײלפא ןפיוא טראװ יבצ יתבש
 ־נולקעצ־טשינ־ךאנ ןטימ לאניפ רעד .קנארפ בקעי סע טרעװ עדײב ראפ .טגעמאמ
 טזיולבטנא קנארפ בקעי ןוא .ןקנארפ בקעי סיורא ןפור דראקא םעײנ ןטשרע םענעג

 .גרעב יד ןיא ןעלטסאפא ײװצ יד ןופ רעטמולחעגסיוא ןא יװ ךיז

 םראטקעלפער עשיטארע עטיור עסײה .טפאשדגאלטכאנ .דליב עטײװצ סאד
 רעשיטארע־שילאקיזומ ...סיפ ,טנעה ףיוא ,רעדלעפ ףיוא ,רעמײב ףיוא ןליפש
 ןי_יז רעביא .עיצאמאלקארפ ןי_יז זיא׳ס .טימ רעד ןיא טײטש קנארפ בקעי .רעטיצ
 קעלפ רעקיצנײא ןײק .יז טסײזז אשטאװא — ,הנבל ענרעבליז א טגנעה פאק
 ףראד םאװ ,לגיפש רעד ךעלטנגײא זיא אשטאװא .ןלאפ טשינ ריא ףיוא ראט

 .טאג וצ ןוא טכאמ וצ לקנוט ןוא טכאנ ךרוד געװ ןפיוא ןטכיול

 .ףמוירט ןופ ןוא ןעלקאװ ןופ ,ןױסנ ןופ דליב סאד זיא דליב עטירד סאד

 רעד .עיניל־גאזגיז .טדניװשראפ ןוא ןטאש א טלאפ אשטאװא—הנבל רעד ףיוא
 ןוא רעגניפ ןצראװש א ןביוהעגפיוא ,ןעגנולקעגגינרא טא.ר סנאנאסיד רעטשרע

 .טארדאב

 רעד ןופ טקנופטפיוה רעשיטאמארד רעד ,טגאזעג יװ ,זיא דליב עטרעפ סאד
 ־אװא •דיז ןרעטי_יװרעד ןוא ךיז ןרעטנענרעד ןעניורק יד .עידעגארט־קנארפ בקעי
 שיטעטאפ סקנארפ :דליב םענופ לאניפ רעד .ןטאש םענופ טנעה יד ןיא זיא אשט

 ״!ןוז יד סיוא טשעל״ טראװ
 ןײא ךאנ טרעקאלפ ,ןײגסיוא םייב טלאה סאװ ,טכיל סאד .דליב עטפניפ םאד
 ־עװליס עקםעטארג ײװצ דיז ןגעװאב טנאװרעלעק רעשיטכאנ ףיוא .ףיוא ףראש לאמ
 סקנארפ :סלופמיא רעטצעל סקנארפ .למלוג םאד ןוא םש־לעב רעד ,פעק עשיט
 רעד .רעלעק ןיא ןעזעגמוא טרעטאלפ ץל ןופ ןטאש רעד .קרעװ טלפײװצראפ
 סאד .למלוג א ןראװעג ,טרידאראפ זיא ,עיכיטס רעיור רעד ןופ לאבמיס רעד ,םלוג
 .עינאגא־טכיל ןיא ןרעװ טלדנאװראפ שילארטאעט ףראד דליב עטרעפ עצנאג

 ןשעלראפ ןוא טנוױ_יל רעד ףיוא ןליפש סרעטיצטכיל עטגנערטשעגנא ,עטלפײװצראפ
 טימ דיז ןעלגנאר סאװ ,טנעה .טנעה ןופ ליפש א — רעטצנעפ־רעלעק יד ןיא .ךיז

 .גנושטנעב ןוא ןוז טימ ףיוא ןעײג םאװ ,טגעה ןוא גנאגרעטנוא ןוא טיוט
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 ןעײסע

 .ךיז טשעלראפ קנארפ בקעי ןופ פאק רעד ,ענעצם עטצעל ןוא עטםקעז יד

 .הדירמ ןופ אפמעט םעד טאה עגעצס עצנאג יד .ףיוא טלעה םש־לעב ןופ פאק רעד

 ־ןסאמ יד .דליב ןרעביא ןעארק עצראװש טנזיוט טימ טרעטאלפ גנושיוטנא יד
 ,דלאג ןופ דום םעד ןײרא טגארט סאװ ,ץל רעד ,טפאהרעטסײמ ןענעז םענעצס

 ןיא ןי.ירא ךעלעמאפ ךיז טקור בלאק עגעדלאג םאד ,קיטכיל לסיב א טכאמ
 ןעװ ,אנעלאדגאמ איראמ יװ טײטש ,הנבל ענעלאפעג יד, אשטאװא ןוא .רעטנעצ
 ־בלאק ענעדלאג יד טכערבעצ םש־לעב ןופ לוק סאד .ןסוזעי ןטארראפ טאה יז

 .ןעמוק סטאג ןופ הרושב יד ןא טגאז ץל רעד ןוא — ,עיזיװ
 ־אקםאמ רעשיטפילאקאפא .ליפשנטאש א ,טגאזעג יװ ,זיא עמארד עצנאג יד
 תודע ןא ןיא טכאנ יד .ןרעטמאל עשיגאמ ןופ ךעלרעטצנעפ יד ןיא ןדנוצעג .דאר
 עיזיװ־קנארפ בקעי רעד ןופ ,גנאגרעטנוא ריא ןוא עיזיװ־יבצ־יתבש רעד ןופ
 ןרעטנוא רעטלוב ףיוא טכיול םש־לעב ןופ טכיזעג סאד ראנ .גנאגרעטנוא ריא ןוא

 .ןוז רעד ןופ ראטקעלפער םעגעדלאג
 ־אמארד סנילטײצ ןיא גנוקעלפטנא־םש־לעב עטירד יד ךי.ירטשרעטנוא ךיא
 ןגיל עפארײא־ברעמ ןופ םרעטכיד עטסערג יד ןעװ ,טציא .עינאפמיס רעשיט
 רעזדנוא ןיא טרעמעד ,עדנעגעל־םיקסיצנארפ רעקילײה רעד ראפ ינק רעד ףיוא
 רעפטנע ןא יװ עדנעגעל־בוט־םש־לעב יד ףיוא גנודניפמע רעשידױ רעשירעלטסניק

 .זײװנא א ןוא

 יד ןגעקטנא סיקסיצנארפ ןקילײה ןופ ןײװ־תונמחר לגירק םאד זיא סאװ
 ןפיוא טלעטשעגקעװא טאה רעגערט־רעסאװ רעד סאװ ,דײרפ ןוא ןוז םרעמע ײװצ

 ר גרעב־ןטאפראק יד ןופ ץיפש
 ןיא גנאל ןיוש טרעביפ סאװ ,ךס א ךיא ןיב ןםיוא .בגא ךרדב סע גאז ךיא
 ךיא ןוא ,גנוקעלפטנא ןא עמארד םנילטײצ ןרהא זיא עקאט ראפרעד ןוא רימ
 ײרד :יװ עיזנעצער ענײלק ןיימ ןקידנעראפ םייב טשינ טראװ רעדנא ןײק ןיפעג

 !טרעטסײגאב לאמ

 (1929 ץרעמ רעטז ,9 •מונ ,״רעטעלב עשירארעטיל״)
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 רעביירש רעטסטבילאב ןיימ

 ךיא באה רוטארעטיל רעשלעפארײא רעד ןיא ? רעטסטבילעג רעד ןגאז וצ ךײש
 ןוא רעטכיד רעשיזעניכ רעד רעײט ןוא ביל רימ זיא לכ־םדוק .עטבילעג דס א
 ־רערוכיש ןראפ ןייז ,דיל קידעבעל ןײז רימ זיא ביל רקיע רעד ןוא ,עפ ײט יל רוכיש

 .ײברעד ןבראטש וצ ןוא טנאה ןיא הנבל יד ןפאכ ןלעװ לפיש א ןיא טײה

 ־נא ךיא לעװ ,ביל רימ ןענעז םאװ ,יד ןופ לײט א שטאכ ןענאמרעד וצ ידכ
 דנובאגאװ־רוכיש ןשיזיוצנארפ םעד ןוא םיפא ןייװ ןופ רעגניז ןשיסרעפ םעד ןפור

 .רועיש ןײק טשינ טאה ןענאמרעד רעטײװ .ןעלרעװ

 יװ יוזא טא — לאבמים א ראנ ,טלאטשעג ןײק רימ ראפ טשינ זיא סיפא
 ,רעשיפמילא וצ טשינ םע ןביוהרעד ןוא ןבעל סאד ןייז םפות ןעמ ףראד ,רע

 .ןלאט יד ןיא טילב סאװ ,דײרפ רעכעלשטנעמ וצ ראנ
 בילוצ ראנ ,רעדיל עשילאקיזומ ענײז בילוצ ראנ טשינ טנעאנ רימ זיא ןעלרעװ
 .(רוטארעטיל רעד ןיא םרעטםיליפ עלא סיעכהל)ןלאדנאקס עשילאקיזומ־טשינ עני״יז
 דאנרעד ןוא טײקיטפאהרעטסי״ימ ןייז ראפ לכ־םדוק אישטאקאב ביל באה דיא
 ־רעד ןוא ,טריזילאיוױרט רעגריב רעד סאװ ,ןטקניטסניא יד ןרעטיול ןענעק ןראפ

 .רועיש ןײק טשינ טאה רעטינװ .טײקנײש רעטולאסבא וצ ײז ןביוה

 י ש׳ידלי ןיא רעבינרש רעטסטבילאב ןי.ימ
 ,שידלי טבינרש ןוא טנעלאט טאה סאװ ,רעגײא רעדעי ביל לכ־םדוק רימ זיא׳ם

 זומ ,(רעװש לסיב א ןא וליפא רימ טמוק׳ס) םאנסיוא ןא ןכאמ קידנלעװ ,רעבא
 ןטשרע םעד .גראבנײטש רזעילא ןוא ,ןאסלעגרעב דוד ,םכילע־םולש :ןגאז דיא
 רעשידלי רענעדלאג רעד טרעפרעקראפ זיא י_יז ןיא לי_יװ ,ראפרעד ןטצעל םעד ןוא
 ־יזער רעשיריל ןי_יז ראפ ,תױרזכא ןי_יז ראפ ןאסלעגרעב ןוא ,וױטימירפ־סקלאפ

 .לכה־דס ןשיטסיראמוה ןוא עיצאנג

 ךיא רעבא ,סרעבי_ירש ײר עצנאג א ןבעגוצ טנעקעג רעטציא דאנ טלאװ דיא
 ,ןבעגעגפא רימ ןבאה ״רעטעלב עשירארעטיל״ יד סאװ ,טלאפש רעד זא ,ארומ באה

 .ןצאלפ לאמ א ןאק

 ןיימ״ עטעקנא ןא ףיזא רעפטנע — 1930 לירפא 25 ,17 .מונ ״רעטעלב עועירארעטיל״)
 (״רעביירש רעטסטבילאב
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 רוטארעטיל ןוא ראלקלאפ

 ןעמוקעג זיא רע לײװ ,ראפרעד אקװד ןוא — מזיטימעםיטנא רעקיטײצײינ רעד
 גנוגעװאב־גנורעלקפױא רעשידלי ןופ דנאל ןשיסאלק ןיא םראפ רעלאטורב אזא ןיא
 ןופ גנוזײל סלא עיצאלימיסא יד ,קיבײא ףיוא ךיז טכוד ןוא ,טרידיװקיל טאה —
 טפאט ןוא טכוז ץנעגילעטניא עשידלי עטלמוטעצ יד .םעלבארפ ןשידלי םעד
 ,ןטראנגײא יד טא ;ןטראנגײא עשידלי ענעריולראפ יד וצ קירוצ .קירוצ געװ םעד

 ,״ןענאטשעגפא״ :טסעשז ןשיליכשמ א טימ טרידיװקיל לאמ א טאה ןעמ םאװ

 .״שיטאיזא״
 טציא זיא סאד — קלאפ םענעגײא םוצ געװ םעד ןעניפעג ןוא ןענעקרעד
 םעד ןופ ללס .טנעגילעטניא ןשידלי םענופ ץנעדנעט עטלוב יד ןוא גנוזאל רעד
 ־ילבעג תומא ׳ד ענעגײא יד ןיא םעד ןופ י_יס ,ןטרילימיסא ןצנאג ןיא טציא זיב

 םעד רעמ טגײלעג ןראי רעקילדנעצ עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןבאה סאװ ,םענעב
 ראפ רעיוט ןוא ריט טנפעעג טנאה רעטײרב א טימ ןוא עפארײא ףיוא פארט
 ןיא טלעטשעג טנעמאמ ןםיװעגי א ןיא ןבאה סאװ ,תועפשה עקידנסיורד עלא

 .רוטלוקסקלאפ רעשידלי רעד ןופ ןטראנגײא עכעלרעיגיא יד הנכס

 שינעטגעקרעד־סקלאפ רעד וצ טירט רעטסקיטכיװ עמאס ןוא רעטשדע רעד
 קורדסיוא רעטסטלוב רעד ןוא .המשנ־סקלאפ רעד ןופ שיגעטנעקרעד יד זיא —

 .ראלקלאפ ןײז זיא המשנ־סקלאפ רעד ןופ

 ןי״יז טנעײלעג עשראװ ןיא טאה ץאק םאדא קינװאקלופ רעשיליופ רעד ןעװ
 ץנעגילעטניא עשיליופ־שידלי יד טאה ,אידאר ןכרוד עיצאראלקעד־״ןאזא״ עטשרע
 ־טיה א ןופ גאזנא רעטשרע רעד ןעװעג זיא עיצאראלקעד יד .ןאטעג רעטיצ א
 ץכערק ןפיט א טאה עיצאלימיסא עשיליופ־שידלי יד .ןליופ ןיא סרוק ןשיטםירעל
 ןביוהעגנא ןבאה ןיקצאװאלס ןוא ןשטיװעקצימ ןופ סנטאש עכעלרעה יד .ןאטעג
 ־פארא טאה רוטלוק רעשיליופ רעקידתופהושב א ןופ עיזוליא יד .ןסאלבראפ וצ

 .לגילפ יד טזאלעג

 רעד ,דלי רעשיליופ רעטושפ רעד טריגאער טנעמאמ םעד ןיא טאה יוזא יװ
 ? פאק ןפיוא עלעטיה ןקידכעלױק ,םעגײלק ןטימ דלי

 :ןדלי ןטײװצ םי_יב ןאטעג גערפ א לכײמש ןרעטיב א טימ טאה רע

 ? ״רעקצאק״ רעד ,טנשרדעג טני_יה רע טאה סאװ —

 עשידלי עפראש ,עגארפ רעקיזאד רעד ןיא טגיל סע עינאריא ןוא לוטיב לפיװ
 .עינאריא

 ןטלאװ סיניליירפ־רעסאװ עשישטײד עשימענא יד טימ טרילפ סעני_יה ךירנײה
 טאה עינאריא עשידלי עפראש סענײה רעבא .ןגארטראפ טנעקעג ךאנ סיצאנ יד
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 רעגגאמ קיציא

 .רעגריבריב ןשישטייד קיטומטוג םעד טצײרעג וליפא

 ,טדער ןוא טמולח ,טגניז ,טכארט קלאפ סאד סאװ ,םעד וצ רעיוא ןטימ

 יד ןעמוקעג זיא דיי ןטרילימיסא־שטייד ןרעביא ןעװ .קלאפ סאד ןעמ טנעקרעד
 :ןאטעג רענוד א טאה טלוק־לבעפדלעפ רעלאטורב א ןעװ ,עפארטסאטאק עסיורג

 ־כײלג ןייז ןופ טפאכעגפױא דלי רעשישטייד רעד דיז טאה ,״וסואניה ,אדױ״
 ...ןפיול ןעמונעג טאה ןוא סנארט־רוטלוק ןשישטייד ןי_יז ןופ ,םולח־גנוקיטכעראב

 ןוא ךארפש עדמערפ א — רזממ א רע טגארט ךיז טימ ןוא ךיז ןיא רעבא
 .ןוגינ ןדמערפ

 טעװ ,עדמערפ םאד טא ןביירטפא ךעלטנירג טשינ טעװ רע ןמז־לכ ןוא
 .ןשידלי םוצ געװ רעד טלעטשראפ ןללז םיא ראפ

 ־ףראד ןשידלי א טעװ רשפא .ןטארעג יז טעװ רשפא .עיצארעפא ערעװש א
 ךאנ טריטיצער םאװ ,קוביד־רוטלוק ןדמערפ םעד ןביירטוצםיורא ןטארעג קידצ
 יד ןגעװ לשמ סגניםעל רעקלעפ ןוא ןצענערג ןשיװצ גנורעדנאװ רעד ףיוא

 .״סאלראק ןאד״ סרעליש ןוא ״ןעגניר ללרד״

 ־עגפא־ךעלרעניא יד ,עיצאלימיםא רעשיליופ־שידלי רעד טימ עכעלמענ םאד
 יד .ןװרעזער עלאסאלאק עריא ןיא המשנ־סקלאפ רעשידלי רעד ןופ עטדמערפ
 סיקםנאיפםיװ ןופ ןלאבמים יד ןוא ״אידעמאק אקסאבעינ״ סיקםנישארק ןופ סנטאש
 םענופ ןוא םש־לעב ןופ ןטלאטשעג יד יװ ,חטש רעדנא ןא ףיוא ןגיל ״הנותח״

 .ל״צז רעװעשטידראב

 רעד ןיא ,טציא רעבא .סאטימ ןדמערפ םענופ טײקנײש יד טשינ ןקײל ךיא
 ־ילאסגאק רעכעלרעניא ןא ײב טלאה ןוא ףראד קלאפ א ןעװ ,עגר רעשיראטסיה
 ענעגײא סאד ןעניפעג וצ ידפ ,ןסעגראפ ךעלטנירג עדמערפ סאד ןעמ זומ ,עיצאד

 .ןײלא ךיז — טימרעד ןוא

 טשינ לאמ ןײק ןעגנוכײרגרעד עטסעב עריא ןיא טאה רוטארעטיל עשידלי יד
 ןשידלי ןטימ אלימב ןוא ,ןבעלסקלאפ ןשידלי ןטימ טקאטנאק םעד ןריולראפ

 .ראלקלאפ

 רעשיטםיראלקלאפ א ןא רוטארעטיל עקידעבעל א ךעלגעמ ללכב זיא יצ
 זעזאב

 .ףלא ןא טימ אל :זיא רעפטנע רעד

 ־בעה עי_ינ סאד ,רוטארעטיל׳ עשלערבעה עיינ יד זיא זייװאב רעטסעב רעד
 עגארפ יד טלעטשעגקעװא טאה םזלערבעה רעד •ןכלללג םאד ןוא רעטאעט עשלער

 :ראלק ןוא טושפ

 .לערוטלוק ןוא ךעלכארפש קלאפ עשידלי סאד טלקערבעצ טאה תולג רעד

 .טײקשינאגרא ןא ,טײקצנאג א ןפאש ןוא ןעלמאז עטלקערבעצ סאד ףראד ןעמ

 ־םנאםענער עלאנאיצאנ עקיטכעמ א •םזינױצ רעד טײטש םזלערבעה ןרעטניה
 ־נא רעשלארעה א זיא ךארפש רעשלערבעה רעד ןופ גנובעלפיוא יד .גנוגעװאב
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 ןעייסע

 ןעלמאזפיונזצ לאז סאװ ,םראפ עשיטעטניס־לאנאיצאנ יד ןעניפעג וצ גנערטש
 סאװ ,גגוגעװאב יד — םזינױצ רעד .טרעדיילשעצ טאה תולג רעד םאװ ,סאד
 טשינ ראג ןוא ,טאה קנאדעג־הכולמ ןשידןי םעד טי.יצ רעזדנוא ןיא םיוא טגארט
 עטסערג יד דיז טימ טרעפרעקראפ סאװ ,ךארפש ענעי טקורעגםיורא ,קילעפוצ
 רעכלעװ ןיא ,ךארפש יד .ף״נת םעד — קלאפ ןשידיי םענופ גנופאש־רוטלוק
 .טײקידנעטשבלעז רעלאנאיצאנ־שיכולמ רעײז תעב טבעלעגסיוא ךיז ןבאה ןדײ

 ןפאשאב וצ חוכ םעד טאהעג ןבאה ןטנעמוגרא עשיטנאמאר־שילאבמיס ײװצ עניוזא
 .רוטלוק ןוא רוטארעטיל עשלערבעה עי_ינ א

 קורדםיוא רעשינאגרא ןא רוטארעטיל עשיערבעה־יינ עקיזאד יד רעבא זיא יצ
 ?ראלקלאפ ןי_יז ןוא ןבעלםקלאפ ןשידלי םענופ

 רעטכיד רעשידלי רעטצעל רעד ןעװעג זיא קילאיב זא ,ןגאז לעװ ךיא ןעװ
 טראפ זיא׳ם רעבא .סקאדאראפ א יװ ןעגגילק רשפא סאד טעװ ,שלערבעה ףיוא
 טימ ,(״םעה יריש״) דילסקלאפ ןשידלי ןטימ טקאטנאק רעמיטניא סקילאיב .יוזא
 ןזײװאב ,(״ףרוחה יריש״) טפאשדנאל־תולג רעד ,טפאשדנאל רעשיװאלם רעד

 ־סקלאפ ןשידלי םענופ רעטיצ רעד ,דילסקלאפ ןשידלי ןיא טפאשדנאלײגש׳ :םע
 זא ,טלעפעג ראנ טאה׳ם .טפאשדנאל רעשיװאלס רעד טא ןופ ןאפ ןפיוא טימעג
 ןעװעג טלאװ׳ס ןוא .שידלי ףיוא ןרעװ ןעגנוזעגסױא לאז דיל עקיזאד םאד

 •שיסאלק

 ןשידלי ןופ ןראװעג טרילומיטס זיא טעאפ רעשלערבעה־ײנ רעטסערג רעד
 ״סקלאפ ןי_יז טימ ןוא שידלי טימ טקאטנאק רעמיטניא םקילאיב .דילסקלאפ
 ־עטיל רעשלערבעהײינ רעד ןופ טקאטנאק רעטצעל רעד ןעװעג זיא רוטארעטיל
 ־איב ךאג גגוטכיד עשלערבעה יד .עזאב רעשיטםיראלקלאפ־שידלי רעד טימ רוטאר
 .ראלקלאפ ןי_יז ןוא תולג םענופ טריצנאטסיד רעמ ןוא רעמ ץלא ךיז טאה ןקיל

 ,סאטאפ רעד .ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג יז זיא ,ןײלא קידנבי_ילב ןוא

 עשיכ״נת יד ןעקנאדראפ וצ יז טאה ,טגאמראפ רוטארעטיל עקיזאד יד םאװ
 ןסאלשעגני_יא .אפוג ךארפש רעשלערבעה רעד ןיא ןקריװ םאװ ,ןצגעצסינימער
 ןופ קחוד רעד ריא ןיא טלוב ךיז טליפ ,טפאשדנאל רעשיניטסעלאפ רעד ןיא

 .ראלקלאפ ןשלערבעה ןשירעפעש־שינאגרא ןא
 ןוגינ רעשיבארא רעד ןוא .רעבארא יד י_יב ןוגינ םעד עקאט ןעמ טלללטנא
 רעד זא .דילסקלאפ ןשלערבעה א ןופ טאגארום םעד ןעלגילפ ענללז ףיוא טגארט
 בקעי״ לקאטקעפס ןשילביב א ןבעג ליװ ״להוא״ רעטאעט־רעטעברא רעניטסעלאפ
 .רבדמ ןיא רענלודעכ יד ײב עמימאטנאפ יד ןוא השבלה יד רע טמענ ,״לחר ןוא

 יד ןגעװאב ךיז ןוא ןדער טזומעג ןבאה יוזא זא ,הרעשה רעד ןופ קידגעײגסיורא
 ןײק טשינ ןוא לקאטקעפס ןשינלודעב א ״להוא״ רעד טפאש ,ערעזדנוא תובא

 .שלערבעה ףיוא טליפשעג טרעװ ליפש־לחרו־בקעי רעד םגה ,ןשלערבעה

 רעד ןיא וװרפ רעקיצנײא רעד טשינ זיא טנעמירעפסקע רעש״ערבעה־ילנ רעד
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 רעגנאמ קיציא

 רוטארעטיל א ןעיוב וצ רעטייװ ןוא ןטלאהוצפיוא רעקלעפ יד ןופ עטכישעג־רוטלוק
 גנוטכיד יד זיא ליפשײב רעשיסאלק עמאס רעד .עזאב רעשיטםיראלקלאפ א ןא
 ןטסינאמוה עשיעפארײא יד ןופ ןטי.יצ יד ןיא זיב ,ךארפש רעשינײטאל רעד ןיא

 .ןי-ירא
 ־טעפש רעד ןופ ןטרעװ עשיטעאפ עסיורג יד ןענעקײלפא טשינ ןעק ןעמ
 ־סיוא ךיז טאה סאװ ,ןבעלסקלאפ ןשימיור םעד ןא רעבא .רוטארעטיל רעשיני_יטאל
 ןעװעג רוטארעטיל עשינײטאל־ײנ יד זיא ,ראלקלאפ םעד ןיא שירעפעש טקריװעג

 .הלטבל הכרב א ןבילבעג ןוא

 סיורא טסקאװ ריא ןופ סאװ ,דרעצראװש יד זיא ראלקלאפ רעקידעבעל רעד
 ןיוש טנכײצ ראלקלאפ רעד .רוטארעטיל עקידנקריװ ןוא עקידעבעל יד שינאגרא
 ןוא ןסולפ יד ןפאטנא ןוא ןענעקרעד טלוב ןיוש ןעמ ןעק םיא ןיא ןוא טלוב ןא

 .רוטארעטיל עלאגאיצאג רענעי רעדא רעד ןופ ןטײקכעלגעמ יד ,ןםוגימ

 ןופ ןיורק יד .עדאלאב יד זיא גנופאשסקלאפ׳ רעשילגנע רעד ןופ ןיורק יד
 ןשיטאמארד ןראפ גנוריפש עפראש יד .עמארד יד זיא רוטארעטיל רעשילגנע רעד
 טאה ,ןדאלאב ענײז קידנעגניז ,ןזיװעגסיורא טאה קלאפ עשילגנע םאד סאװ ,םצע
 רעטםכעה רעד וצ ןביוהרעד ךיז ןוא עמארד עסיורג יד טקיטייצעג ךעלעמאפ

 .ןריפםקעש ךרוד עיזיװ רעשיטאמארד
 רעד ,ראמוהםקלאפ דעד זיא ןפאש ןשיטםיראלקלאפ ןשידײ םעד ןופ ןיורק יד

 עפראש עקיזאד יד טא .םײוג יד י_יב רבד־םש א וליפא זיא סאװ ,ץױו רעשידלי
 ־םקלאפ רעשידלי רעד ןיא טלוב ךיז טקרעמ סאװ ,ןשיטסיראמוה ןראפ גנוריפש
 ־שיםאלק ןוא עטסכעה ריא טכײרגרעד ןוא טקיטי_יצעצ ךיז ךעלעמאפ טאה ,גנופאש

 .ןעמכילע־םולש ןיא גנוקידנעראפ עטס

 רעדנעלגנע יד ןופ עלאר עשלארעה־וױטקא יד טכארטאב ןיא טמענ ןעמ ןעװ
 רעד ןיא ןדלי יד ןופ עלאר עשלארעה־וױםאפ יד ןוא עטכישעג־טלעװ רעד ןיא
 יוזא זיא׳ס םאװ ראפ ,ןײטשראפ רשפא רימ ןלעװ ,עטכישעג־טלעװ רענרעדאמ

 .שרעדנא טשינ ןוא

 רעד ןופ י_יס ,רעשלערבעה רעד ןופ י_יס דניק־הרצ סאד ללכב זיא עמארד יד
 אזא טימ ,טײהנעגנאגראפ רעשיטאמארד אזא טימ קלאפ א .רוטארעטיל רעשידלי
 ז עמארד וצ ןעגנאגרעד טשינ רוטארעטיל ןי_יז ןיא זיא — טראװנגעק רעשיגארט

 — ןטלאטשעג עשיטאמארד ןופ ללש ןצנאג א קעװא טלעטש ןײלא לביב יד

 רעד ןופ טשינ ןראװעג טזײלעג טשינ טציא זיב זיא ײז ןופ ענײא ןײק ןוא
 םעד ,ןיק ןופ טלאטשעג יד .רוטארעטיל רעשידלי רעד ןופ טשינ ןוא רעשלערבעה
 טעלמאה םעד ,ךלמה לואש ןופ עידעגארט יד ןוא טלאטשעג יד ,רעדרעמ־רעדורב
 טימ השעמ יד — וױטאמ־אינעגיפיא רעשידלי רעד ,עטכישעג רעשידלי רעד ןופ
 רעד ןיא ןעמוקאב טשינ גאט ןקיטנייה םוצ זיב ךאנ ןבאה — רעטכאט סחתפי

 .ןוקית ןײק ןדלי ײב רוטארעטיל
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 ןעײסע

 םעד טימ טשינ רעבא .רעטסעװש־לרוג ײװצ .אינעגיפיא ןוא רעטכאט סחתפי
 ,סרעקיגארט עשיכירג עסיורג יד טקיטפעשאב ךיז ןבאה אינעגיפיא טימ •לזמ ןקיבלעז

 ראנ רעטכאט סחתפי טימ ןוא םרעקיסאלק עשיזיוצנארפ יד ןוא עשישטײד יד
 •עלעביז שיטאמארד א ןיא שא םולש — רענײא

 טאה קלאפ ןשידיי םי.יב גנוריפש רעשיטאמארד רעד ןופ ןלעפ עטולאסבא סאד
 ־תיב ןברוח ןפיוא .דילסקלאפ ןײז ןיא םראפ־עדאלאב יד ךעלגעממוא טכאמעג
 זיב דאנ טריגאער — גנאגרעטגוא ןלאנאיצאנ ןופ עידעגארט רעד — שדקמה
 ־שיריל — טםײה סאד ,גנאזעג־״הכיא״ ןטלא ןטימ קלאפ סאד גאט ןקיטגי״יה םוצ

 .שיגעלע

 ,ענײמ הרעשה םתם ןײק טשיג זיא עמארד ןוא עדאלאב ןשיװצ תוכײש סאד זא

 טגאמראפ ןבאה סאװ ,רעקלעפ עלא .ןזײװאב דיז טזאל ,ןטפול רעד ןיא טגנעה סאװ
 רעײז ןיא ןוא ,עדאלאב יד — ראלקלאפ רעײז ןיא ןבאה ,גנוריפש עשיטאמארד א

 .עמארד יד — גנוגינטשפיוא עטנעװקעסנאק א יװ ,רוטארעטיל

 .רעקלעפ עשיװאנידנאקס יד ײב ,ןשטינד יד י.יב ,רעדגעלגנע יד ײב סע זיא יוזא

 עמארד עסיורג יד טכײרגרעד קלאפ ןײא זיולב טאה רעקלעפ עשינאמאר יד ןופ
 עשינאפש סאד זיא סאד — עטריורטסנאק יד טשינ ןוא עשיטגעטיוא יד —
 יד טכײרגרעד טשינ קלאפ ןײא ןײק טאה רעקלעפ עשיװאלס יד ןופ .קלאפ

 .רוטארעטיל ןי_יז ןיא עמארד יד ןוא ראלקלאפ ןײז ןיא עדאלאב

 ־לאפ ןשידיי םעד ןיא ןא ךיז ןענעכײצ םעיניל עטלוב ײװצ ,ןטנעמאמ ײװצ
 ־שיריל רעד .עיניל עשיטסילאער־קסעטארג א ןוא עשיטעטאפ־שיריל א :ראלק
 ,עיצידארט רעשןערבעה רעד טימ קראטש םיא טדניבראפ טנעמעלע רעשיטעטאפ

 רעזעיגילער־שידײ רעד ,עדגעגעל יד ,השעמ־רעדנוװ יד — ןלאמא עטײװ טימ
 ןוא טאדקענא־סקלאפ ןטימ — טנעמעלע רעשיטסילאער־קסעטארג רעד ;זאטסקע
 עשידײ יד ךיז טגעװאב עיניל רעטשרע רעד ףיוא .עמימאטנאפ־סקלאפ רעד טימ
 ־דלאג — רעטײװצ רעד ףיוא ;ערעדנא ןוא װאטנאגיא ,קיװײל ,ץרפ :קיטנאמאר

 .א״א ןרעפלאה בײל־השמ ,םכילע־םולש ,ןדאפ

 םעד ןוא ןאט םעד ןביוהרעד ןוא טפאכעגפיוא טאה קיטנאמאר עשידלי יד
 סצרפ :ללכב השעמ־רעדנוװ רעד ןופ ןוא המשנ־סקלאפ רעזעיגילער רעד ןופ חםונ
 ,״עידעמאק־הלואג״ ןוא ״םלוג״ סקיװײל ,״ןטכישעג עכעלמיטסקלאפ״ ןוא ״שידיסה״

 ,ןטלאטשעג ,ןוױטאמ עלא טשינ .״גארפ ןטלא ןופ תױשעמ־רעדנוװ״ סװאטאנגיא

 ןענעז ,טנכײצעגנא טאה ראלקלאפ רעשיטנאמאר־זעיגילער רעד סאװ ,ןעמעלבארפ
 .רוטארעטיל רעשידײ רעד ךרוד ןראװעג טפעשעגסיוא טציא זיב

 רעשיטעטאפ־שיטגאמאר רעד ףיוא :ןלעטשוצטסעפ יאדכ רעבא זיא דאז ןײא
 יד ךיוא .רעשלערבעה רעד טימ רוטארעטיל עשידלי־ללנ יד דיז טנגעגאב עיניל
 ־װעריפש עכעלטנײװעגרעםיוא ןא ןזיװעגםיורא טאה רוטארעטיל עשלערבעה־ײג
 רעשידלי רעד סאװ ,רעגעט ןוא ןוױטאמ עשיטעטאפ־שיטנאמאר יד ראפ טײקיד
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 רעגנאמ קיציא

 רעד .השעמ־סקלאפ רעשידיסח רעד ץא — רקיע רעד ,טנכײצעגנא טאה ראלקלאפ
 א ,גנופאש־המשנ א ןטלאהעגפיוא ךיז ןיא טאה ראלקלאפ רעזעיגילער־שידץ

 .אפוג קלאפ עשידץ סאד יװ טלא זיא םאװ ,רעפסאמטא־טימעג

 זא ,טכיל םוצ טגאזעג טאג ךאנ טאה טפאשדנאל־המשנ רעקיזאד רעד ןיא
 שודקה י״רא רעד טלדנאװעג ןבאה טפאשדנאל־המשנ רעקיזאד רעד ןיא .טוג זיא׳ס
 יד טרעטיצעגפיוא טאה טפאשדנאל־טימעג רעקיזאד רעד ןיא .םיקידצ ו״ל יד ןוא
 ןשיעפארײא ןצנאג םעניא עדגעגעל עשיטםימ עטסגניי יד — טלאטשעג־םש־לעב

 .ראלקלאפ

 יד בוט־ןבא ןא יװ ןטלאהעגפיוא טאה ראלקלאפ רעזעיגילער־שידױ רעד
 ןטימ המשנ רעשידיי רעד ןופ גאלאנאמ־סידנופארפ־עד ןשיריל םעד ,הליפת
 וצ זיב — םיליהת ןופ ןםנאנאזער עשיריל עמיטניא .ןטלעװ עלא ןופ רעפעשאב
 ןוא שיראטנוב־שיריל ,ל״צז רעװעשטידראב םעד ןופ תונעט עשילרעטסיוא יד

 .םורפ

 ןקידעבעל םעד טא ןריראנגיא טנעקעג טשיג טאה רוטארעטיל עשידײ יד
 טראפ יז טאה ,ןטי״יצ עםיװעג ןיא ןיגיז ןזעװעג טשינ לאז יז שיסרוקיפא יװ .לאװק
 א יא זיא סאװ ,רצוא ןשיטסיראלקלאפ ןקיזאד םעד ןיא ןסיוטשנא ךיז טזומעג
 יד סאװ ,הליפת יד ךיז קידנענאמרעד .גנונאמרעד א יא ,דיז ראפ טײקידעבעל
 רכומ עלעדנעמ רעבראה רעד טײג ,טכילשטנעב יד ראפ טעשטפעשעג טאה עמאמ
 שיריל טרעװ רעקיריטאס ןוא ליפשמ רערעטכינ רעד .םילפ יד ןופ םיורא םירפס

 ־ירבע ףיוא הליפת רעשירעבײװ דעד ןיא זא ,טקעדטנא טאה רע .טריטלאזקע
 ,טניזעגזיוה םענעגײא ןראפ ראנ טשינ טפאשביל טימ םי א ןאראפ זיא שטי״יט

 .טלעװ רעצנאג א ראפ ,קלאפ ץנאג א ראפ ראנ

 ייס ,דלי רעד י.יס טקעלפטנא ךיז טאה השעמ־סקלאפ רעזעיגילער רעד ןיא
 רעלטסגיק רעד ץרפ זיא שינעטנעקרעד רעד טא ןופ תוכז םעניא ןוא .שטנעמ רעד

 .ןראװעג ןפלאהעג
 טאה ראלקלאפ ןשידיי ןיא עיניל עשיטנאמאר־שיטעטאפ יד סאװ ,ץלא טשינ
 רעבא .רוטארעטיל רעשידיי־ײנ רעד ךרוד ןראװעג טרעפטנעראפ זיא ,טנכײצעגנא
 טעװ ,לאװק םעד טא וצ ןרעקמוא ךיז טעװ רוטארעטיל עשידיי יד ןעװ ,דימת
 .ןטײקנײש ןוא ןלאבמיס ,ןװיטאמ עי_ינ ןקעדטנא ןופ ליפעג־םובמולאק םעד ןבאה יז

 טנכײצעגנא טאה ראלקלאפ רעשידײ רעד םאװ ,עיניל עלעלאראפ עטײװצ יד
 .רעטקאראכ ןרעדנא ץנאג א טגארט ,רוטארעטיל רעשידיי רעד ראפ ןוא ךיז ראפ

 .עיצידארט רעד טימ ןדנובעג טשינ ןצנאג ןיא טעמכ ,ךעלטלעװ רעמ זיא עיניל יד

 ,םזילאער א .רעבירא לצימש א טימ רעבא ,שיטסילאער ,שיטעטאפ־יטנא זיא יז

 טײקכעלקריװ עשידלי יד יװ ,קיטסאטנאפ רעקםעטארג א טימ ךיז טצענערג םאװ
 ראלקלאפ ןשידלי ןופ לײט ןקיזאד םעד ןיא .ראי טרעדנוה ראפ עטצעל יד ןיא
 טימ ,ךעלטרעװכעטש ןוא ךעלציפש טימ ,םינאראנ ןוא םיצל טימ סע טלמיװ
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 ןעײסע

 ־ראפ ןוא ןליפש טימי, ןצירפש ןוא ןציװ טימ ,ןעײרעלגנאשז־טראװ טימ ,תוללק
 .טײקטייש

 עקראטש ןאראפי ןענעז ראלקלאפ ןשידלי ןופ לײט םעד ןיא ךיוא זא ,זיא תמא
 ,דיל־עילימאפ םאד ,לדײמ־רעדײנש םענופ דילעביל םאד .ןטגעצקא עמורפ ןוא

 .זזמודכו דיל־רעדניק ןוא־ףאלש םאד
 רעפאשאב רעד ןראװעג זיא דילסקלאפ ןוא ליפש־םירופ ןופ רעקיטעטנים רעד
 רעטײשראפ ,גנאטנעגניצ סולפ ןעלדנאמ ןוא סעקנישזאר ,רעטאעט ןשידיי םענופ
 רעשיטסיראלקלאפ רעטײרב א ףיוא .טימעגסקלאפ שידלי םורפ םולפ ליפשנקסאמ

 רעטאעט סאד רעמ סאװ .רעטאעט־סקלאפ עשידלי סאד ןעמוקעגפיוא זיא עזאב
 ,עזאב רעשיטסיראלקלאפ רעד ןופ טרעטייװרעד ןענעדאפדלאג טניז ךיז טאה

 .ןראװעג סע זיא רעקידלפש ץלא
 ןשידלי ןיא ףיט .ךעלגעמ דימת זיא רעקמוא רעד ,ןאראפ זיא עזאב יד רעבא
 א וצ ןביג לטרעװכײלג ןוא טאדקענא .םכילע־םולש טלצראװ טאדקענא־סקלאפ

 .קרעװ ןשמכילע־םולש םעד טראנגײא ןוא ןח ךם

 רעשיטעטאפ־שיטנאמאר רעד ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד זיא ץרפ ביוא
 ־םילאער רעד ןופ קורדסיוא רעשירעלטסניק רעטסכעה רעד םכילע־םולש זיא ,עיניל

 .עיניל רעקסעטארג־שיט

 ?עקסעטארג סאד טײטשאב סאװ ןיא

 :טדער שטנעמ־סקלאפ רעשידױ רעטושפ א יװ ,וצ ךיז טרעה

 .ךיא ןיב ,ןעגנאגעג ןיב ךיא —

 גנורפש רעקיטראנגײא ןוא רענדאמ רעד ךיז טקרעמאב ןדער ןפוא םעד טא ןיא
 .טקנופ ןרעביא

 ,שטנעמ־סקלאפ ןשידיי םענופ ןדער ןפוא םעד טפאכעגפיוא טאה םכילע־םולש

 רעבא ,שילארטאעט ךות ןיא זיא םאװ ,גאלאנאמ רעד .גאלאנאמ םוצ היטנ ןייז
 ןיא ,רעגײטש־ןבעל ןשידיי ןיא םכילע־םולש טלצראװ שיטאמעט .שיטאמארד טשינ
 רעײטשראפ רעטםשיסאלק רעד רע זיא םראפ־קורדסיוא ןײז ןיא .ראלקלאפ ןשידױ
 בר רעמעלעכ רעד .עזאב רעשיטסיראלקלאפ רעקסעטארג־שיטסילאער רעד ןופ
 ראפ״ רעד .עקװעלירתכ ןופ לפיזױ ׳ר בר ןי_יז ןופ פיטאטארפ רעד ןעװעג זיא
 יד .ךאנ ןוא ךאנ ןוא ״רשעמ רעמעלעכ א ףיוא טיובעג זיא ״רעדיינש רעטפושיכ
 ןשיטסיראלקלאפ א ןבאה וצ זיא רוטארעטיל רעשינאגרא רעדעי ןופ עבאגפיוא
 ןוױטאמ ,ןעמעלבארפ יד ןרעפטנעראפ וצ ןוא ,קלאפ קידעבעל א טנײמ סאד ,ןדאב
 ןי_יז ןיא טנכײצעגנא ןוא טמעראװעגסיוא טאה קלאפ םאד סאװ ,ןטלאטשעג ןוא

 .גנופאש

 ־ראפ רעשינאגרא ןופ ןוא תומלש רעשירעלטסניק רעטםכעה ןופ ליפשייב א
 ןטספי״יר ןי_יז ןיא עטעג זדנוא ראפ זיא קלאפ ןי_יז ןופ ןפאש םעד ןיא טײקטלצראװ
 ־סקלאפ רעשישטײד א ,טנאקאב יװ ,זיא וױטאמ־״טסואפ״ רעד .״טסואפ״ קרעװ
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 רעגנאמ קיציא

 יד ןעשטפעש ןביוהעגנא קלאפ עשישטײד סאד טאה רעטלעלטימ ןיא .וױטאמ
 טאה סאװ ,סוטסואפ סנאהאי ראטקאד ,רעקיגאמ ןכעלרעדנװו םעד ןגעװ השעמ
 ןעמוקאב וױטאמ רעקיזאד רעד טאה ןעטעג י_יב .לװײט םעד המשנ ןײז טפיוקראפ

 .ןוקימ ןטםכעה םעד
 טאה וױטאמסקלאפ םעד ראפ ראנ טשינ סאװ ,זיא עקידרעװקרעמ םאד רעבא
 יד ראפ ךיוא ראנ ,שינעדנעטשראפ טאהעג רעטכיד רעש״שטייד רעםיורג רעד
 ןופ ןגאלאיד יד .טנכײצעגנא טאה ראלקלאפ רעשישטײד רעד סאװ ,ןעמראפ
 ,זרעפ םעד — ״זרעפ־לטינק״ םענעפורעג יוזא םעד ןיא ןבירשעג ןענעז ״טסואפ״
 ־טםאפ״ ערעײז טריזיװארפמיא ןבאה ״סרעליפש־םירופ״ עשישטייד יד ןכלעװ ןיא
 ,עידעגארט־טסואפ רעסיורג רעד ןופ סאצעמרעטניא עשיריל יד .ןליפש־״טכאנ

 םענופ חסונ ןוא ןאט ןיא ןבירשעג ןענעז ,ערעדנא יד ןוא רעדיל־ןעכטערג יד
 .דיל־סקלאפ ןשישטײד

 .ןטײװצ םענופ ףליה רעד טימ רענײא .םגײא ןראװעג ןענעז סױנעג ןוא קלאפ

* 

 רעד ףיוא פארט םעד ןלעטש וצ ןםיוא זיא לקיטרא רעצרוק רעקיזאד רעד
 ,לאנרושז א ראפ .ראלקלאפ ןשידלי םענופ עיצקנופ רעלאנאיצאנ ןוא רעשיטעטסע

 טײרב רעד ןיא ןעמעלבארפ עשידלי ןטכי״ילאב וצ עבאגפיוא יד ךיז טלעטש סאװ
 זיב קיטכיװ םעלבארפ־רוטארעטיל־ראלקלאפ עקיזאד סאד זיא ,ףיט רעד ןיא ןוא
 לקיטרא רעקיטציא רעד .טקנופדנאטש ןלערוטלוק־לאנאיצאנ םענופ רקיע רעד ,ראג

 .םעלבארפ ןקיזאד םעד ןופ טיידנא ןא ראג זיא

 (1939 לירפא ,זיראפ ,1 .מונ ״געװדײש ןפיוא״)
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 טדאװריפ
 גנוטכיך רעשידיי רענרעדאמ רעד ןופ עיגאלאטנא ןא וצ

 אזא .שינעעשעג א זיא גנוטכיד רעשידלי רענרעדאמ רעד ןופ עיגאלאטנא ןא
 ־טיונ עראטנמעלע ןא טושפ זיא ןטרעװ עשיטעאפ ערעזדנוא ןופ לפה־ךס ןימ

 .טײקידנעװ
 סאװ ,השורי יד ןצאשפא ןוא ןלײצרעביא ךיז טליװ ןברוח ןםיורג םעד ךאנ
 ןענעז סאװ םידעפ יד ןעדניפש רעטײװ ןופ ןטײקכעלגעמ יד ,ןבילבראפ זדנוא זיא

 .ןראװעג ןטינשעגרעביא לאטורב יוזא
 ףראד ,עשידלי־לא ןא ןייז וצ ךיז טסעמראפ עיגאלאטנא יד סאװ סאד ןוא
 ךשמ ןיא טאה טלעװ רעד ןיא טפאשדנאל עשידלי עדעי .ןרעװ טסירגאב טלפאט
 עטבאגאב רעקינײװ רעדא רעמ עריא טלעטשעגוצ ראי 40—30 עטצעל יד ןופ
 ־רא ןוא לארשי־ץרא ,עינעמור ןוא דנאלסור־טעװאס ,עטיל ןוא ןליופ :סרעגגיז

 .עקיםקעמ ןוא עדאנאק ןוא עקירעמא ,עניטנעג

 ןכליר םעד ןופ בלללקפא רעוױטאטנעזערפער א ןללז ףראד עיגאלאטנא יד
 ־נעמאזוצ יד ףיוא טגיל בלללקפא םענופ טײקכעלטראװטנאראפ יד .לאירעטאמ

 .סרעלעטש
 עםיװעג ןבאה טעװ עיגאלאטנא יד זא סיוראפ ןופ ןעמענוצנא טגיונעג ןיב ךיא

 .סאװ ראפ ךיוא סײװ ךיא רעבא .ןרעלעפ

 זיא׳ס װו טאטש א ,םאי ןיא ןבעגעגסיורא עיגאלאטנא יד טרעװ סנטשרע
 ־עג ןענעז ןקעטאילביב .ןעמארגאפ עטסכעלרעדיוש יד ןופ רענײא ןעמוקעגראפ
 .סרעלעטשנעמאזוצ יד וצ ןעגנאגרעד טשינ ןענעז ןלאירעטאמ עיינ .טרעטשעצ ןראװ

 יד םעד ןיא קידלוש ןענעז ,עיגאלאטגא רעד ןיא רעדיל ןוא ןטעאפ ןלעפ׳ם ביוא
 .ראי עשיגארט ראפ עטצעל יד ןופ ןעגנוגנידאב

 רעכיז זיא עיגאלאטנא רעד ןיא ןינרא אי טמוק םאװ בי״ילקפא רעד רעבא
 ןופ ןעמענ יד .טראװ ןשיטעאפ םוצ טפאשביל טימ ןוא קאמשעג טימ טכאמעג

 .עיטנאראג עטוג א ןענעז סרעלעטשגעמאזוצ יד

 ןי״יז זיא סאװ ,עיזעאפ רעשידלי רעד ןופ אעמאר רעתמא ןא ,רענאפ קתצי
 טלאזו עביל יד .״גנורפשנטללז״ ןטמיראב םעד ןא עביל עתמא ןא זיא׳ס .טעילושז
 עקיראיגנאל עללרטעג יד טא .גאט וצ טנללה זיב ןטללצ סדלעפנעזאר ןופ ללרטעג ןא
 הכימס יד םיא ןביג ,טראװ ןשיטעאפ ןראפ טײקכעלדניפמע עשיטעאפ ןללז ,עביל

 .סרעלעטשנעמאזוצ יד ןופ רענײא ןללז וצ

 ןופ רעלעטשנעמאזוצ רערעדנא רעד ,לעקנערפ רזעילא רערעגנלי ךס א רעד
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 רעגנאמ קיציא

 טימ ןוא גנודליב רענײמעגלא ןייז טימ עיטנאראג יד טצנאגרעד ,עיגאלאטנא רעד
 גוױז ןימ א ,לראפ לאעדיא ןא .ןטעטיליטבוס עשיטעאפ ראפ שוח ןטריניפאר ןי.יז

 .עיגאלאטנא עקיזאד יד טא ןלעטשפיונוצ ןראפ םימשה ןמ

 רעשידױ רעגרעדאמ רעד ןופ גי_יװצ רעטסנעש רעד זיא עיזעאפ עשידלי יד
 אזא יװ ןוא .גנוכײרגרעד עטסטרעטױלעג ןוא עטסכעה ריא זיא יז .רוטארעטיל
 .רעקלעפ ערעדנא ןופ עיזעאפ רענרעדאמ רעד טימ ןטסעמראפ טםײרד ךיז יז ןעק

 ךיז ןביג טלעװ רעד ןופ ןטפאשדנאל עלא .ןבראפ ןוא רענעט ןופ עפש א
 עקינוז יד ןוא ריבים ןופ טפאשדנאלײנש עקיטסארפ יד .ריא ןיא װועדנאר א
 יד טימ קראי־ױנ ןופ ןסנאנאםיד עשיטסינאברוא יד .לארשי־ץרא ןופ טפאשדנאל
 ־יװטיל יד .טפאשדנאל רעשינעמור ןוא רעשיגלארקוא רעד ןופ ןדראקא עלאראטםאפ
 רעשינעמור רעד ,עברעװ עשינלארקוא יד ,עילאפאט עשיליופ יד ,עקזאירעב עש

 .עמלאפ עקידלארשי־ץרא יד ןוא םיובלפע

 ןעגניז לגײפ םינימ עלא ,עיזעאפ רעשידלי רעד ןיא ןעמעטא ןטאמילק עלא
 ,ײגופאפ רעד ןוא לטםירבטיור םאד ײװאלאס רעד ןוא עקװאקוק יד :ריא ןיא

 רעזדנוא ןופ לגײפ־קילגמוא יד .ארק יד ןוא באר רעד ,עװאס יד :רימ זיא ײװ ןוא
 .טײקכעלקריװ

 ,ריטלזיװ סאד ןוא שרעה רעד ,ביוט יד :קיטנעמאנרא עשידלי־שיסאלק יד

 עװאפ ענעדלאג יד :קיטנעמאנרא רעשיטסיראלקלאפ־שידײ־ײנ רעד טימ טראפעג
 .עלעגיצ עסינװראלק םאד ןוא

 קלאפ ןקידנדער־שידלי םעד ,קלאפ ןשידײ םענופ טײקטײרפשעצ ןוא־טײזעצ יד
 .עיזעאפ רעשידלי רעד ראפ הלעמ א ,ןטקנופדנאטש ערעדנא ןופ טשינ ביוא ,זיא

 .דמערפ טשינ ריא זיא טלעװ רעד ןופ לקניװ םוש ןײק זא ןגאז טכער טימ ןעק יז

 רעד ןוא וױטאמ רעשילביב רעד .דמערפ טשינ ריא ראפ זיא וױטאמ םוש ןײק
 .עניאד עשיװטיל יד ןוא עניאד עשיכעלאװ יד .וױטאמ־ארגענ

 ןופ טעטילאניגירא רעד ראפ רעטש ןײק טשינ ןענעז ןעגנוצײרק עלא יד
 א וצ ריא ןביג ןעגנוצײרק עלא יד .טרעקראפ דארג ראנ עיזעאפ רעשידלי רעד
 םרעלדאב ןופ גנוצײרק יד ראפ ךי_יא טלעטש .טעטילאניגירא ןוא ןח ןרעדנוזאב
 שידלי א ןופ רעטצנעפ ןיא ענאזאװ א ןיא ןעמולב יד טימ ״סטכעלש ןופ ןעמולב״

 .ןליופ ןופ לטעטש שידלי א ןיא זיוה
 ־עגפא רוטאנ קיטש א זיא קרעװטסנוק א זא ,קיטכיר זיא עזעט סנעט ביוא
 עשידלי יד זא ,ןכיירטשרעטנוא גנירג ךיז טזאל ,טגעמארעפמעט א ןיא טלגיפש

 .טנעמארעפמעט ןשידלי ןיא טלגיפשעגפא טלעװ עצנאג א זיא עיזעאפ

 טרעהעג באה ךיא סאװ דיל א שזדאל ןיא ןעגנוזעגרעביא לאמ א באה ךיא
 עטלײצעג ראפ א .קנעש רעגרעבמעל א ןיא יוג ןשינלארקוא ןרוכיש א ןעגניז
 טשינ סײװ ךיא ןוא״ יאנוד ןפיוא ןעמװושעג זיא םאװ רעשטאק א ןגעװ רעטרעװ
 ראפ םלוע רעד .שילאכנאלעמ ןוא ןגיוצעג גנאל ןוגינ רעד .״ליװ דיא סאװ
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 ןעײסע

 רעטרעװ יד .ןיגינ םעד טפאכעגפיוא טאה ןעגנוזעגרעביא לדיל סאד באה׳כ ןכלעװ
 ־ארפמיא ךיז טאה רעטרעװ עש׳יניארקוא ןופ טרא ןפיוא .ןראװעג לטב ףכית ןענעז
 טאה ןוגינ רעשינלארקוא רענעגיוצעג גנאל־שילאכנאלעמ רעד .עשידלי טריזיװ

 ,ץנאט א ןראװעג רע זיא ןטונימ עטלײצעג ןופ ךשמ ןיא ןוא אפמעט א ןעמוקאב

 םאװ ןוא .ןוגינ א ןופ לוגליג א .ץנאט רעשידיסח א ,טליװ ריא ביוא ,רעשידלי א
 ןכלעװ טימ ןוגינ םעד ןופ לוגליג א טשינ ןעװ ,עיזעאפ־טלעװ עצנאג יד ןעד זיא

 .ןפאשאב טלעװ יד טאה טאג
 .ןטנעמארעפמעט עלאנאיצאג ןיא טלגיפשעגפא ןוגינ־טלעװ א

 1947 ,דעטספמעזז ,ןאדנאל

 גאלראפ ,לעקנערפ .א ןוא רעינאפ .י ןופ ״גנוטכיד עשידיי עי.ינ״ :גנולמאז רעד ןופ)
 (1947 ,סאי ,״ץרפ .ל .י עינצמור ןופ זיירק־רוטלוק רעשידלי״
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 ווױטאמ־עמארד עשילביב

 ןעװ ןטלעז רעבא ,ןװיטאמ עשיטאמארד טימ ללש א טגאמראפ ך״נת רעד
 אי ןיוש ךיז טאה׳ס ביוא .טרירעגוצ ײז וצ גרוטאמארד רעשידלי א ךיז טאה
 רעד .״עלעביז״ שיטאמארד א ןעמוקעגסיורא רעדײל זיא רעגאװ אזא ןענופעג

 .ןטסאמראפ ךיז טאה סאװ חוב רעד יװ רעסערג ןעװעג זיא וױטאמ

 עשילביב א ןריפפיוא ליװ רעדא ףראד ״המיבה״ יד ןעװ זא ,עקאט ךיז טפערט
 זיא סע יװ ,גרוטאמארד ןשיליוטאק־שינאפש א וצ ןעמוקנא יז זומ ,עמארד
 ־רמתו־ןונמא םעד טלדנאהאב סאװ עמארד סנארעדלאק טימ לאפ רעד ןעװעג

 .וױטאמ
 עשילביב ףיוא קרעװ עקידנצנעלג ײר א טאה עיגרוטאמארד עשיזיוצנארפ יד
 סודארישז םענרעדאמ םעד זיב ״רתסא״ ןוא ״הילתע״ סניסאר ןופ ןביוהעגנא ,סעמעט
 עכלעזא טגאמראפ עיגרוטאמארד עשישטייד יד וליפא .״םודס״ ןוא ״תידוהי״
 סגיװדול אטא ןוא ״תידוהי״ סלעבעה ךירדירפ יװ םעמארד עשילביב־שיסאלק

 .״רעײבאקאמ יד״

 ןעגנולעג טשינ רוטארעטיל רעשלערבעה ןוא רעשידלי רעד זיא׳ס םאװ ראפ
 טקאפ א רעבא ,םעלבארפ ךעלנייפ א זיא ,עמארד עשילביב עםיורג א ןפאש וצ
 — ןרעװ טזײלעג לאמ א טעװ עבאגפיוא יד זא ,ןפאה רימאל ןוא .טקאפ א זיא

 רימ ןענעז סעפע .רוטארעטיל רעשלערבעה רעד ןיא י_יס ,רעשידלי רעד ןיא י_יס
 .ןשטייד יד ןוא ןזיוצנארפ ,רעינאפש יד יװ וױטאמ ןשילביב םוצ רעטנענ ךאד

 ך״נת ןיא .רעטכאט סחתפי ןופ װיטאמ רעד ןעניז ןפיוא רימ טמוק לאמ טפא
 זיא וױטאמ רעד ךעלנע יװ .ןעמאנ ןײק טשינ וליפא לדײמ עמערא סאד טאה
 ־לרוג ײװצ — אינעגיפיא ןוא רעטכאט סחתפי .וױטאמ־אינעגיפיא ןשיכירג םוצ
 רימאל) רעטכאט סחתפי יװ לזמ רעמ טאהעג טאה אינעגיפיא רעבא ,רעטסעװש

 .(ריא ראפ טלעװ רעד ןיא ןעמאנ ןטסנעש םעד ןטכארטוצ
 ־אמארד עשיכירג עסיורג יד טקיטפעשאב ךיז ןבאה וױטאמ־אינעגיפיא ןטימ
 טײצ ןופ ךיז יז טזללװאב ןרוטארעטיל ענרעדאמ יד ןיא וליפא ןוא .סרעקיט

 .װיטאמ םעד ףיוא סעמארד ײװצ טאה ןײלא עטעג .טי_יצ וצ

 טפוש ןשילביב םענופ רעטכאט עשיגארט ,ענײש יד ?רעטבאט םחתפי ןוא
 ריא ןענעז סאװ תורוש עשילביב ראפ יד ןשיװצ ףאלש ןקיבײא םעד טפאלש
 יז ןאק גרוטאמארד ןשידלי ןתמא ןא ןופ טראװ־ףושיב סאד ראג .טעמדיװעג

 .ףאלש ןקיבײא םעד טא ןופ ןקעװפיוא

 םעד — ךלמ ןשידלי ןטשרע םענופ טלאטשעג יד ףיוא טצילב ןױמד ןיא
 רעכעה פאק א טימ ;רעדעצ א יװ קנאלש ןוא טלעװ יד יװ ןײש .לואש ךלמ
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 ןעײסע

 ןכוז ןעגנױ סרעטאפ ןײז ןופ םענײא טימ ךיז טזאל רע .לארשי ןיא עלא יװ
 א רע טניפעג םנילעזײא יד טאטשנא רעבא ,סנילעזײא ענעגנאגעג־ןריולראפ יד
 ןיורק יד .םיא טבלאז ןוא ןגעקטנא איבנ רעד םיא יז טגארט טכירעגמוא .ןיורק
 טשינ זיא רע .ריא ראפ טײרגעגוצ טשינ שיכיספ זיא רע .םוטאפ ןייז טרעװ
 עוױטקעפסארטניא ןא ;וױטיסנעס וצ זיא רע .רעשרעה א ןופ טלאטשעגטכאמ יד
 ןימ א .ךיז־םורא םעד יװ ךיז־ןיא םעד ףיוא טרירטנעצנאק רעמ זיא סאװ רוטאנ
 עגר עדעי .״ןײז טשינ״ ןוא ״ןײז״ ןשיװצ ךיז טלקאװ סאװ טעלמאה רעשילביב
 ,ןײלא ךיז טימ סעומש םעגעי ,גאלאנאמ ןסיורג םענעי םיא ןופ רימ ןטראװרעד

 ?ךיא ןיב רעװ •רוטאנ־טעלמאה רעדעי ראפ שיטסירעטקאראכ יוזא זיא סאװ

 .ערעמיכ א ? ןיורק יד זיא סאװ ;ןטאש א

 יד טרעדנוװעג ךיז ןבאה ״?םיאיבנ יד ןשיװצ ךיוא סע טסײה לואש זיא״
 ןעװעג זיא רע .טנעקעג טשינ םיא ןבאה ײז זא ןמים א .טי״יצ ןײז ןופ ןשטנעמ
 טקלוראב ןוא םיא וצ טרילעפא קיזומ .תוקפס טימ לופ ,רוטאנ עשירעלטסניק א
 םענופ לוק עזײב סאד יװ לאטאפ יוזא טקנופ םיא ראפ טרעװ ףראה סדוד .םיא

 .ראמשאק א — ןלואש ראפ .ןוחצנ ןופ לאבמיס א ןיורק יד זיא ןדוד ראפ .איבנ

 רעשילעז רעד ןיא טגיל עידעגארט־לואש רעד ןופ טנעצקא רעשיטאמארד רעד
 טלעטשראפ עיזיװקערש עכעלרעניא יד .ךלמ ןקיזאד םעד ןופ טײקטריסנאלאב־טשינ
 ןדוד ןיא זיפש םעד טפראװ רע ןעװ וליפא .טײקכעלקריװ עטעקאנ יד םיא ראפ
 זיפש םעד ןפראװעג רעכיג טאה רע זא ,ליפעג םאד ריא טאה ,טשינ טפערט ןוא
 לכ ףום ליױו ,דוד ןלאער םעד ןיא יװ ,טקיני״יפעג םיא טאה סאװ ,םאטנאפ א ןיא
 טנײמ סאד ,טפראדעג טאה ןעמ ןעװ רעגירק רעטינעג א ןעװעג לואש זיא ףום

 .רעפראװזיפש רעטינעג א

 אזא ראפ עבאגפיוא עשירעלטסניק א טלאטשעג־לואש יד זיא לכה־ךס ןיא
 רעקיגארט אזא ראפ — רעמ ךאנ ןוא .יקסװעיאטסאד יװ רעקיטילאנא־המשנ

 .ריפסקעש יװ

 .ןײלא אמתסמ טײטשראפ ריא ?דײר וצ ןעמוקעג םאד זיא סאװ ןגעקטנא

 רעד״ סרעטסײרט .ל ןופ רעטאעט־טסנוק סצראװש סיראמ ןיא גנוריפפיוא יד
 .״גינעק־ךוטסאפ

 רעד ןופ עטאיפ רעד וצ טשינ וליפא טכײרג עמארד סרעטסײרט רעזײל
 וױטאמ רעד זא ,טסײה סאד .׳א לאומש ןיא טלײצרעד טרעװ יז יװ עמארד־לואש
 ןטסאמראפ טשינ וליפא ךיז טאה סאװ ,לקילראק א ןגעקטנא זיר א ץלא ךאנ זיא

 .ףיורא ןאט וצ עפארד א

 רע .ךוטסאפ א ןעװעג טשינ זיא לואש .שלאפ ןיוש זיא ןײלא לטיט רעד
 רעטאפ רעד סאװ סאד .ףוג־לעב ןכעלגעמראפ א ןופ ןוז רעד ןעװעג רעכיג זיא
 ענעגנאגעג־ןריולראפ יד ןכוז ןזאל ךיז ןוא גנױ א ןעמענ ןסײהעג םיא טאה
 סאװ ןדיומ אמתסמ ןוא ןעגנױ טאהעג טאה רעטאפ רעד זא ,טזיױואב סנילעזײא
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 רעגנאמ קיציא

 ראפ לופטרעװ יוזא אמתסמ ןעװעג ןענעז סנילעזײא יד .טקיטפעשאב טאה רע
 שרױ םעד טקישעגטימ ןוא ןײלא גנױ םעד טיורטעג טשינ טאה רע זא ,םיא

 .ןעניפעג וצ ײז םעני.יז

 גונעג זיא םעלבארפ־לואש םאד ןענאטשראפ טשינ טא.ר רעטסײרט ליפ יװ ףיוא
 ןיא טהצילמעגניירא טאה רעטםײרט סאװ ,הפצר בײװספעק םעד ףיוא ןזײוװצנא
 ןײק טשינ ןענעז לואש יװ ןרוטאנ־דיז־ןיא עטרעװארטניא עכלעזא .עמארד רעד
 ןא טלאװ ,ך״נה ןיא ןאראפ זיא הפצר ןעװ וליפא .המלש אלא סעקיגרעבייװ

 .ןפראװעגסיורא יז ןוא פעצ יד ראפ ןעמונעגנא יז גרוטאמארד רעתמא
 א ,ןואלק א טבארטעגניירא ריפסקעש טלאװ ,רוגיפ א ןטכארטני.ירא ביוא
 ־רעטנוא ,ךלמ םענופ טלאטשעג עשילאכנאלעמ יד טרידאראפ טלאװ סאװ ,ץל־ףיוה
 יד ןי.יז םע געמ ,םערעמיכ ךאנ ךיז ןגאי ןדעי ןופ םילבה לבה םעד ןכארטשעג

 .ןיורק עכעלגינעק
 יד י_יס ןטכיולאב לאז סאװ ,ץילב ןשירענאיזיװ ןײא ןײק טשינ טעז ריא
 ןײא ןײק טשינ טרעה ריא .סרעליפשנגעק עני_יז י_יס ,טלאטשעג־טעלמאה עקיזאד
 הפשכמ יד וליפא .ךלמ םענופ םוהת ןשילעז םעד ןקעלפטנא לאז סאװ טראװ
 רעתמא ןא .עיזאטנאפ לקערב ןײק טשינ טאה גרוטאמארד רעד לײװ ,שימענא זיא
 ,סנטאש עלא וצ לסילש םעד ןענופעג עגעצס־הפשכמ רעד ןיא טלאװ גרוטאמארד

 ןזײװאב םאד זיא יוזא .גינעק ןשינעטסארװענ םעד ןופ טימעג סאד ןקינײפ סאװ
 םעד טשרעהאב םאװ ,עיזיװ עכעלרעניא ןא יװ טסי.יג סאיבנה לאומש ןופ ךיז

 .טיוט סאיבנ םעד ךאנ וליפא ךלמ ןטרעדורעצ

 .ךלמ ןוױטיסנעס ןלעדײא םעד טימ ליפש עכעלרעדיוש א טליפש לרוג רעד

 דוד רעבא י דוד רעגלאפכאנ ןײז ןופ דניז יד ןגעקטגא דניז ןײז זיא סאװ
 דוד .עוױסאפ א — לואש .רוטאנ עוױטקא ןא זיא רע .לרוג םעד טקיצארט
 ײז ןוא םעיצאניצולאה טעז לואש .ײז ןגעק רעדא טימ טלדנאה ;ןשטנעמ טעז

 .םיא ןרעצראפ

 טשינ ,עמארד סרעטסײרט ןיא טשינ ,ןאראפ טשינראג זיא ןעמעלא םעד ןופ
 לטניפ א .ענעצס א — גיוא ןטימ לטניפ א זישזער יד .ישזער סצראװש ןיא
 אל אטיניפ״ ןוא גיוא ןטימ טלטניפעג לאמ ןצרעפ .ענעצס א — גיוא ןטימ

 .״אמארד

 ןביג ;עניב יד ןא טשינ וליפא ןעמעראװ סענעצם־גיוא־ןטימ־לטניפ עכלעזא
 ןעז םעפע ןופי ךאנ טסעומש רעװ .ןקוקוצני״יא ךיז טײקכעלגעמ יד טשינ ךי_יא

 .ןעזרעד ןוא

 טפושיכ הפצר .״ךארפש־ןעמולב״ אזא טימ סעפע ןדלעה יד ןדער ,םעד ץוחא
 ענײמ טשינ רעמ ךיד ןצײר״ :יװ רעטרעװ ״עשיטעאפ״ עכלעזא טימ ךלמ םעד
 וליפא .״לײאנזיור טימ טרימשאב ריד ראפ בי_יל ןי_ימ באה ךיא ? רעדילג עדנור
 ןופ ראה יד טלעטשעגפיוא םיריוטקאד יד י_יב ךיז ןטלאװ לאטיפש־ױװלעב ןיא
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 ןעײסע

 .ךארפש אזא
 ? עניב רעד ףיוא לואש ךלמ םענופ טלאטשעג עקנאלש ,עכיוה יד זיא װו ןוא

 ,טסעשז רעזעװרענ רעד זיא וװ .״לארשי ןיא עלא ןופ רעכעה פאק א טימ לואש״

 ?ךלמ ןשינעטםארװענ םעד ןופ ןפיל יד ןוא םינפ םענופ ןקוצ עזעװרענ סאד

 ףיוא טקעד יז יװ רעמ טקעדראפ סאװ דראב־ןיטופסאר עטײרב יד םאװ וצ ןוא
 ? ךלמ םענופ קימימ יד

 ־ראפ סאװ ,גנוריפפיוא רעד ןופ עקיסעמלקאטקעפס עצנאג םאד סאװ וצ ןוא
 ןרעה ןוא ןעז ןעד זדנוא סע טזאל ?ףיוא טקעד סע יװ רעמ טביוטראפ ,טכליה

 ? גינעק ןשיגארט םעד ןופ רעטנאלפ־המשנ םעד

 זיא רעבא .לקאטקעפס םוצ טײקכאװש א טאה ץראװש סיראמ זא ,סײװ ךיא
 ? עניב רעשידלי רעד ראפ ןײמ ךיא ? ןדיי ראפ טוג טײקכאװש עקיזאד יד

 טיבעג םעד ףיוא םליפ ןטימ ןרירוקגאק ןענאק טשינ לאמ ןײק טעװ עניב יד
 טגאמראפ םליפ רעד סאװ סאד עניב יד רעבא טאה ראפרעד .לקאטקעפס ןופ
 עכעלשטנעמ עטקעריד עקידנרירביװ סאד ,םעטא ןכעלשטנעמ ןעמעראװ םעד :טשינ

 רעטכעלעג ;ןפיל עקידעבעל ךרוד טמעטאעגםיורא רעדא טדערעגסיורא ,טראװ
 טשינ ןוא ןשטנעמ עקידעבעל ןופ טנײװעגסיורא ןוא טכאלעגםיורא ןרערט ןוא

 .רעדליבנטאש עטליקעגפא ןופ
 טזאלרעד יװ אט .ןסיװ םאד לאז רע זא ,לארטאעט גונעג זיא ץראװש םיראמ
 םעד ןופ טײקכעלרעכעל יד טליפרעד טשינ רע טאה יצ ?ענעצסטכאלש יד רע
 ?דלעפטכאלש ןפיוא הפצר ענאזאמא יד ןאטעג טאה סאװ ןוא ?טכעפעגדרעװש

 ?ךלמ ןטפשמראפ םעד ?ןעמעװ ?״רעדילג עדנור עריא טימ טצײרעג״ רעטײװ

 ־רעטניה ןיא עיצאראקעד עטיורטולב יד ?רנבא לארענעג ןקידנריגירטניא םעד
 ? טנורג

 י_יס .טנעמירעפסקע רענעגנולעג־טשינ א ןעװעג זיא ״גינעק־ךוטסאפ״ רעד
 ןענרעל ןופרעד רימ ןפראד ...\ ? סאװ זיא ,ונ .שילארטאעט י_יס ,שיגרוטאמארד
 ,רעטוג א זיא לבמאםנא רעד .ןענרעל ןליװ סאװ ,יד סעפע טנרעל לאפכרוד א זא

 .ןעלבמאםנא ןעצ ראפ עיגרענע טאה ץראװש םיראמ ןוא

 (1955 רעבמעװאנ 15 קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 ״ליפש־ךאמצאה״ םוצ טראווריפ

 .״רעטאעט״ טימ לופ ןעװעג ןענעז ןראי־רעדגיק עני״ימ

 ־רעד ןבאה ,ןטאט ןײמ י.יב טעבראעג ןבאה סאװ ןלעזעג־רעדײנשי ײװצ יד
 ײז .רעטאעט ןיא ןדארלםקא י_יב ןעזעג ןבאה ײז סאװ םעד ןגעװ רדסכ טלײצ
 יד טביולעג ;טרעהעג טראד ןבאה ײז סאװ ״ךעלדיל״ יד ןעגנוזעגרעביא ןבאה
 םעדעי א ןעגגולשעג באה ךיא .עטערבוס יד ןוא רעקימאק םעד ,ענאדאמירפ

 .טראװ

 ,רעראטעברא יד טריזומא טאה ,רוחב־ףראד רעװעזערב א ,גנױגרעל רעד וליפא

 .״רעטאעט״ ןליפש טימ ,םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ זיא עטאט ןיימ ןעװ

 :טרזחעגרעביא רדסכ ךיז טאה ןוא עטושפ א רעײז ןעװעג זיא עלאר ןי״יז

 ־עגמורא עקשטאװעסערפ עסאנ יד ,לקנעב א ףיוא טלעטשעגפיוא ךיז טאה רע
 .שינלארקוא ףיוא דילרעזיאק עשיכלױטסע סאד ןעגגוזעג ןוא זדלאה םורא טלקיװ

 טעשטאקעג ךיז ןבאה עקידנזעװנא עלא זא ,ןסאמירג עכלעזא ײבאד קידגכאמ
 .רעטכעלעג ראפ

 .״אדער אםיצ אסוצגאפש אנ״

 ןעגניז טימ תוחמש עשימײה ףיוא םלוע םעד ןריזומא טגעלפ עטאט ןי.ימ
 ײבאד קידנליפשכאנ ,עקידנזעװנא יד ףיוא סעידאראפ עכעלדנײרפ ״ףײרגעטש״
 דימה םלוע רעד טאה סעיצאטימיא עכעלדניגירפ עקיזאד יד .ןדער ןפוא סנדעי א

 .״עיזנעצער״ רעכעלדנײרפ א טימ ןעמונעגפיוא

 יוזא טשינ ךיז דיא באה רעטאעט ןיא וליפא״ ״וטנאידעמאק רעתמא ןא״
 .״טכאלעגנא

 ןוא רעלציװ ןכילטסעק״ ןקיזאד םעד ןעזעג ךיא באה לאמ עטצעל סאד
 ןיא ״םידיסה״ יד י_יב ,״יודיװ״ ןייז ןליפשפא ״רעטסײמ־רעדײנש ןכעלפערטריפ
 עני.יז ןוא רעדניק ײרד עני_יז :םוקילבופ סאד .ץיװאנרעשט :טרא — רעלעקנײװ

 .סרעטםײמ־רעדײנש עלא ,דנײרפ עטנעאנ

 :1935 ראי סאד

 ןעגנוזעג ןוא טנאה רעד ןיא ןי.יװ זאלג א טימ ,שיט ןפיוא ןענאטשעג זיא רע
 .ןבעל ןגײא ןײז ןגעװ ,ןעמארג עטריזיװארפמיא טימ ,ןוגיג םענעגײא ןא טימ

 ־פא ןוא טסאפראפ טאה רע סאװ עלאר עטסשיגארט יד ןעװעג זיא סאד
 טכאמעג טאה רע סאװ סעיצאלוקיטםעשז עשימאק יד ,ןאט רעקיציװ רעד .טליפשעג
 ־מאק ןי_יז ןופ ןײרפער־״םילבה לבה״ םעד רילאק רעמ ןבעגעגוצ ןבאה ײבאד

 .עיציזאפ

 קיצנייא רעד טריטידעמ ,עירטסינסנארט ןיא רבק ןי_יז רעביא :גאליפע רעד
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 ןעייסע

 :טעלמאה לידבהל יװ ןוז רענעבילבעג

 ן רקפה — ״? ןבעל שידלי זיא סאװ״
 ו רקפה — ״י ןבראטש שידלי זיא םאװ״

 !רקפה ,רקפה — ״י סוינעג רעשידלי ,םולח רעשידלי״

 זרקפה ןקיזאד םעד ןופ ןיז רעד טגיל װו ןוא
 ״ליפש־ךאמצאה״ ןיימ לייװ ,עיסערגיד ענײלק עקיזאד יד טכאמעג באה ךיא
 קידװעליפש ןייז ,ןבעל טעװעראהעגפא רעװש ןללז ןופ קנעדנא םעד טעמדיװעג זיא

 .טיוט ןקירעױרט ןי_יז ןוא טימעג
 .רעטאעט טימ לופ ןעװעג ןענעז ןראי־רעדניק ענללמ

 .רעשימײה א ןעװעג ךיא ןיב רעטאעט ״ןשטיוד־שידלי״ סדארלםקא םהרבא ןיא

 טיזיװקער םעד טעקסאטעג ,ךעלקגעב יד טלעטשעגפיונוצ ןוא ןגארטעג באה ךיא
 יד רעטגיה ןײטש ןזאל ךימ לאז ןעמ זא עיגעליוױרפ רעד ראפ ,ןראיטקא יד ןופ

 .ןליפש ןתעב ןסילוק
 רעד טימ לאמ םעדעי) .טנאה רעד ןיא עסעיפ א טימ ןענאטשעג ןיב ךיא
 ױו קיטכיר טליפש ןעמ יצ ״טרילארטנאק״ ןוא (טליפשעג טאה ןעמ םאװ עסעיפ

 .טסקעט ןיא ןבירשעג טײטש׳ם
 ־רעטניה יד טמעטאעגנללרא ךיז ןיא ךיא באה ןראי־רעדניק עירפ ענעי ןיא
 זיא טיזיװקער רעדעי ,עלאר עדעי .רעטאעט ןשידלי םענופ ערעפסאמטא־ןםילוק
 ־ראפ דימ טאה ןראיטקא יד ןשיװצ ״ןלאר״ ראפ ףמאק רעד .טנאקאב ןעװעג רימ

 .״ןסיב״ ראפ אלימב ןוא ״ןטקעפע״ ראפ ףמאק א ןעװעג זיא׳ם .טריגירטניא

 ־פא גנוראפרעד ךרוד טנרעלעג ןראי־רעדניק עירפ יד טא ןיא באה ךיא
 ,״עיזאנמיג ןללמ ןראװעג זיא עניב עש״דלי יד .״טקעפע ןלארטאעט״ םעד ןצאשוצ

 ןיא ןרעיוא יד רעביא זיב טבילראפ זיא םאװ םענײא ראפ עיזאנמיג עטוג א

 .רעטאעט
 ־עג ךימ ןעמ טאה עיזאנמיג־סטאטש רעטירד רעכעלגינעק־רעזיאק רעד ןיא)

 םעטעג ןעלדנאװראפ ןראפ ״רעטכיד״ לטיט ןטימ לאמ עטשרע םאד טניורק
 .(םראפ רעשינעצס א ןיא ״טראקע עיורטעג רעד״ עדאלאב

 ־עגפא טשינ ךימ טאה סאװ וױטאמטײל א ,ןײרפער א .רעטאעט ,רעטאעט
 טקורדעג ,״עדאינעדאפדלאג״ יד ,״עדאירעשזראבז״ יד .עגר ןײא ןײק ףיוא טזאל
 ןקידנבראטש ןופ גאלאיד רעד ,(1929) ״ךאד ןפיוא ןרעטש״ ךוב טשרע ןללמ ןיא
 עקילאצמוא יד ,״ןטלאטשעג עטנעאנ״ ענללמ ןיא תומה ךאלמ ןטימ ןדאפדלאג
 יד ...ךאנרעד ןוא ,ןליופ ןיא עניב־טסנוקנײלק רעשידלי רעד ראפ ןטעברא

 .תודע ףיוראד ןגאז ,רעדיל־הליגמ
 יד זא ראלק ןוא ףראש טליפרעד ךיא באה ,״רעדיל־הליגמ״ יד קידנבללרש
 ןלעזעג־רעדײנש םעד ןופ עביל יד .עקיטכיר יד טש׳ינ זיא םראפ עשיפע־שיריל
 ןיוש באה ךיא .עידעמאק־יגארט עקיטראפ א זיא הכלמה רתסא וצ אסאגירטםאפ

343 



 רעגנאמ קיציא

 ־עדא יך םיא ןבעג ,לאירעטאמ םעד ןעמערופרעביא ןגעװ ןטכארט ןעמונעג וליפא
 .טגאזעג ןײלא רימ דיא באה ,טפור רעטאעט םאד .םראפ עשיטאמארד עטאװק

 ?עקאט סע טפור

 ״טנגױ ראפ רעטאעט״ .נ .א עשראװ ןיא רעטאעט עשידיי ענעפאשעג־יױ םאד
 רעד ןופ .״אינודלאק״ סנדאפדלאג ןטעבראאב וצ עבאגפיוא יד ןבעגעג רימ טאה

 .״ליפש־ךאמצאה״ ןי״ימ ןסקאװעגסיורא זיא גנוטעבראאב רעקיזאד

 טימ טםקעט סנדאפדלאג ןכי״ילגראפ טעװ םאװ לארטאעט רעטינעג רעדעי
 ןא קידלוש ךיא ןיב רענעײל םתס םעד .טעברא יד ןצאשפא ןענעק טעװ םעגי״ימ

 •גנורעלקפיוא

 ןעמענ עשינעדאפדלאג יד ןגארט ײז ןעװ וליפא ןרעטקאראכ יד ,עיצקא יד
 ןצנאג ןיא ןענעז סוקילא ,דאמצאה רעטשרע רעד ,ענכאי עבאב יד .עני״ימ ןענעז
 רעטכעט י_ירד יד .קרעװ ןי_ימ זיא טײקשרעדנא יד .ןענעדאפדלאג י_יב יװ שרעדנא
 סאד ,ןעניושראפ עיינ ןצנאג ןיא סכאמצאה ײװצ ערעדנא יד ,ןכאמצאה ןופ
 רעגי_יגיצ רעד עײל ,סעקישטשזאקירפ י_ירד יד ,בי_יװ ןטיוט ןטימ זיא ענעגײא

 .װ .א .א

 ־קראמ יד ןוא ןי_ירא קראמ ןיא ןעלערימ טקיש עמאמפיטש יד װו ענעצם יד
 ןענעז רעדליב ערעדנא יד .טײג ןוא טײטש רע יװ ןדאפדלאג ןענעז ענעצס
 .ענעצס א רעני_ימ ןיא דיל שינעדאפדלאג א ןי_ירא ךיא םענ טראד ןוא אד .עגי_ימ

 סאד רעבא ,טקא ןטשרע ןיא .״רעדנילב א זיא דאמצאה״ דיל סאד לשמל טא
 ערעײז ןליפשראפ וצ ידכ רעטכעט ענעגײא יד טימ ״שינעדנילב״ ןיא דיז ןליפש

 .דיל ןקיזאד םעד ןופ טקעפםא םעד ןצנאג ןיא טרעדנע ,טפיטראפ ,תונעט

 ־ניגירא דיא באה ןדאפדלאג ןופ אד טשינראג טעמפ זיא׳ס װו טקא ןטירד ןיא
 .״ךעלעשטי_יד טפיוק טפיוק״ זיוהעפאק ןיא דיל סכאמצאה רכז א יװ ןעמונעג

 ראפ עלהשעמ־רעביוצ א ,קרעװ ןגײא ןא ןראװעג זיא ״גנוטעבראאב״ יד
 .םולח א ןוא ןסיװעג א ,םײה א ,לוע ןא ןעמוקאב טאה דאמצאה .ןײלק ןוא סיורג

 זיא עקרעלדניװש יד — ״ענכאי עבאב״ יד .לגילפ ןעמוקאב טאה ץאיאפ רעד
 .עיצקא עצנאג יד טריריפסיא ןוגינ־ףושיכ ריא .טסי_יג־ראטנעמעלע ןא ןראװעג

 :עמעט רעד ףיוא ליפש־םולח א ;״טײקכעלקריװ״ עמעט רעד ףיוא ליפשינטאש א

 •״קילג״

 םענופ דאג רענעש .ךעלײרפ יא ,קירעיורט יא .םנײש א עלהשעמ א זיא׳ם״
 וצ ,לגיפש־ףושינ ןראפ קידנעײטש ,עליהנח טגאז ,״דלמ ןטיור ןגעװ עלהשעמ

 .עלערימ עטרבה ריא

 ־רעטאעט ןשידיי םעד דײרפ דס א ןבעגעג טאה עלהשעמ־עניב עקיזאד סאד
 .רעטאעט ןשידלי םוצ געװ םעד ןענופעג באה ךיא ןוא ,ןליופ ןיא םלוע

 ידימת ףיוא טשיג יצ טםײװ רעװ .ןריולראפ םיא ןוא ,ןענופעג
 טלגיזראפ ןראװעג דיוא זיא םוטנדלי ןשלעפארײא םענופ גנאגרעטנוא ןטימ
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 ןעײסע

 .לאװק־רעטאעט רעשידלי רעד

 ןאמאר ןטריזינעצםניא םעד ןשיװצ טםםוג עקירעמא ןיא רעטאעט עשידלי סאד
 ־גנוטײדאב ,רעגעפמורשעגנייא סע טרעװ גאט ןדעי א טימ .דנוש ןטסקילייב םעד ןוא

 .רעזאל

 ־עג (פורט ןייז) ראיטקא ןײא טימ טאה ,ןדאפדלאג םדרבא ,לארטאעט ןײא
 סע טעברא רעד י_יב ןענעז טגעה עקילאצמוא ןוא רעטאעט עשידלי סאד ןפאש

 .ןרעטשעצ וצ
 טימ םענײא ןיא ןראװעג טעדראמרעד זיא עפארײא ןיא רעטאעט עשידלי סאד

 .״יריקאראה״ טײגאב עקירעמא ןיא רעטאעט עשידלי םאד .םוקילבופ םעד

 ־ראפ ןי_ימ ףיוא רוטנעגא־ןפארגעלעט עשידלי יד טרעפטנעעג רימ טא.ד יװ
 רעטאעט ןשידלי םענופ לבױ ןקיראי 70 םעד דובבל ןרילוקריצ ןלאז ײז זא גאלש

 :קרעװ ןי_יז ןוא ןדאפדלאג ןגעװ ײסע ןא םענללמ

 ־שיראג עכלעזא טימ גאט וצ טנײה טשינ ןעלדנאה רימי זא ןרעגנאמ טגאז״
 .״ןטײק

 עשיטסירעטקאראכ א .קראי־ױג ןשידלי םענופ רעפטנע רעשיטםירעטקאראכ א
 עלאנאיצאנ־שידלי יד אלימב זיא םאװ ,עניבסקלאפ רעשידלי רעד וצ גנולעטשני_יא

 .עניב
 ־דלאג רעביא ןגיובעג טײטש רעטאעט ןשידלי םענופ עזומ עטריריפםניא יד
 קילב א טפראװ יז ,קראי־ױנ ןיא סירטעמעס יד ןופ םענײא ףיוא רבק סנדאפ
 סנדאפדלאג ,וקסעלוגאמ גילעז ןופ הנחמ א — לרעגײזטנאה ןדלאג ריא ףיוא

 :טרעטיבראפ טלמרומ ןוא — ראיטקא ןטםערג

 .׳ אידעמאק אל אטיגיפ ןוא העש לטרעפ א ךאנ ;ףלעװצ לטרעפ י_ירד —

 טלאה עניב עשידלי יד .אכע ריא ןריולראפ טראד טאה רוטארעטיל עשידלי יד
 רעטעפ יװ רעשיגארט ךסי א ,ךס א .דנאטשוצ רעשיגארט א .ןרילראפ םי_יב םע

 .ןטאש םענעגײא םעד ןרילראפ סלימעלש

 ראנ ,״תימלוש״ רעמ טשינ טײטש רעטאעט ןשידלי ןראפ לאטסעדעיפ ןפיוא
 ,ןטגיה ןטימ טײרד ,סיפ יד טימ טפראװ יז /׳רודאפמאפ״ עשינאגראשז ןימ א

 ,דװױלאה ןגעװ טמולח ןוא רעטאעט שידלי טליפש יז ,עטלאקעד ןטימ טלטניפ

 רעשידלי רעד ןיא ״סמולאק״ סקעז ןופ גאלארקענ א טימ רעכיז טעמכ זיא ןוא
 .שילגנע ףיוא עידעפאלקיצנע

 ןי_ימ קורד ךיא ןעװ ,גאט וצ טני_י.ד רעטאעט עשידלי סאד סיוא טעז יוזא טא
 .עניב רעשידלי רעד ראפ טעברא עטשרע ןי_ימ /׳ליפש־ךאמצאה״

 רעבא ,לאמ א ךאנ עידעמאק יד ןטעבראוצרעביא טכארטעג לאמ א באה ךיא
 ־עגפא ״ליפש־ךאמצאה״ ןי_ימ ןופ רעקיטש עצנאג ןענעז ײס־יװײים י סאװ וצ
 ־מאק ,עגיטנעגרא ןוא עקירעמא ןיא טאריפ־רעטאעט א ךרוד ןראװעג טליפש

 ...״םולח־ןדאפדלאג .נ .א ןטסיקעט־ױװער טימ טריליפ
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 רעגנאמ קיציא

 ,טליפשעג ןבאה םאװ ,ןראיטקא יד :עז ןוא ןגיוא יד עגר א ףיוא ךאמראפ ךיא

 וװ .עטיל ןוא דנאלטעל ,ןליופ ןיא טריזומא ייבאד ויז טאה סאװ םוקילבופ סאד
 י םוקילבופ סאד זיא װו ? ןראיטקא יד ןופ בור םאד ןענעז

 _װו ןוא ז רעטאעט עשידלי סאד זיא װו ןוא

 ן !גנאהראפ

 ,ןאדנאל ״ױנענײלא״ גאלראפ ,ןטקא 3 ןיא װיטאמ־ןדאפדלאג א ,״ליפש־דאמצאה״)
 (1947 גרובסינאהאי
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 ךוב םוצ טראוו״ריפניירא
 ״מומחלמ־טלעװ יױוצ יד ןשיווצ רעטאעט רעשידיי רעד״

 רעשידײ רעד״ ךוב םוצ טראװ־ריפנײרא םאד דיא בי.ירש טימעג רעװשי א טימ
 רעטסגנײ רעד ןעװעג זיא רעטאעט שידלי .״תומחלמ־טלעװ ײװצ יד ןשיװצ רעטאעט
 זא ,טשינ ןליװ רימ ןוא .ןראװעג ןטינשראפ זיא ןוא טלעװ רעד ףיוא רעטאעט
 ־רוטלוק רעי_ינ רעזדנוא ןיא לטיפאק ןקיבראפ ,ןשימאניד םעד טא ןופ רכז רעד
 .רעיודאב ןוא רעיורט ןופ ץפיז א ןא ,גגוינאמרעד א ןא ןדניװשראפ לאז עטכישעג

 .ךוב־רעטאעט עקיטציא םאד סיורא רימ ןביג ראפרעד

 ־עגפא יד לאמ א רעדיװ ןטכײלפיוא ךוב םעד ןופ רענעײל םעדי ראפ ןלאז
 ןראיטקא עשידיי ןופ ןעלבמאםנא יד טא .עניב רעשידלי רעד ןופ ןטלאטשעג עטקעמ
 ןיא ,קע ןא ראנ טאה טלעװ יד װו טעדנאװעגסיוא ןבאה סאװ ,סעסירטקא ןוא
 ־פיוא ,טי״יצ לקיטש א ףיוא טלעטשעגפא ךיז בושי ןרענעלק ןוא ןרעסערג ןדעי
 זיא׳סןוא ,דעלפמעל־עניבייד ןדנוצעגנא ,רעטאעט ןשידױ ןופ טלעצעצ סאד ןגאלשעג
 עכעלײרפ ןופ לאװאנראק א ,ןרערט ןוא רעטכעלעג ןופ עיגרא ןא ,ליפש א קעװא
 ־ראפ ללכב ײז ןעמ ראט יצ ןוא ? ןםעגראפ ײז ןעק רעװ .סעקסאמ עקיטעמוא ןוא

 זןסעג
 טנערבראפ זיא ,רעטאעט ןשידלי םעד ןגארטעגםיוא טאה סאװ ,םוקילבופ םאד
 ־עגנא ןענעז סאװ ,שא סנפיוה יד ןיא .ןראיטקא ענללז טימ םענײא ןיא ןראװעג

 .רעטאעט ןשידלי ןופ שא סאד ךיוא טגיל ,טנעניטגאק ןשלעפארײא ןרעביא ןפראװ

 ־נדלי ןשלעפארײא־חרזמ םענופ גגופאש א ןעװעג זיא רעטאעט רעשידלי רעד
 .רוטארעטיל עשידלי יד ,ךארפש עשידלי יד יװ טקנופ .םוט

 ןמז לכ ,טי_יצ לקיטש א טילבעג רעטאעט רעשידלי רעד טאה עקירעמא ןיא
 לכ ,ןדלי עשלעפארײא־חרזמ ןו׳פ ןענאטשאב זיא עקירעמא ןיא םוקילבופ םאד
 עקיזאד יד ןעװ ,טנעמאמ םעד ןיא .ןטנארגימיא ןעװעג ךאנ ןענעז ײז ןמז
 רעד .ןושל־עמאמ ןסעגראפ ײז ןבאה ,רענאקירעמא ןראװעג ןענעז ןטנארגימיא
 םע ןבאה עבאב־עדײז ראג סאװ ,קיטאזקע לקיטש א ןראװעג זיא רעטאעט רעשידלי

 .טאהעג האנה ןופרעד ןוא ןענאטשראפ ךאנ

 רעד טאה ,םיפ יד טפעלשעג םיוק ,רעטלע ןראװעג ןענעז עבאב־עדײז זא ןוא
 עבאב־עדײז זא ןוא .סיפ יד ןפעלש םיוק־םיוק ןביוהעגנא ךיוא רעטאעט רעשידלי
 יד ןכאמראפ ןעמונעג ךיוא רעטאעט רעשידלי רעד טאה ,ןגיוא יד טכאמראפ ןבאה
 טשינ םוקילבופ עדימ־טיוט סאד ןבאה ןעלקאטקעפס סצראװש סיראמ וליפא .ןגיוא

 .ןקעװפיוא טנעקעג
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 טילבעצ טשרע רעטאעט רעשידיי רעד• ךיז טאה תומחלמ־טלעװ ײװצ יד ןשיװצ
 ,רעדנעל עשיטלאב־ןײלק יד וליפא .דנאלסור־טעװאס ןיא ,עינעמור ןיא ,ןליופ ןיא

 .ןראילארטסאג ןופ טדערעגפא ,רעטאעט ןטנענאמרעפ א טאהעג טאה ,עטיל רקיע רעד

 .סמערא ענעפא טימ ןראװעג ןעמונעגפױא ןענעז סאװ

 .רעטאעט ןשידײ םענופ טי_יצילב ענײש יד טא דאנ ךיז ןאמרעד ןײלא ךיא

 ןיא טליפשעג טאה רע .װאטאראב לואפ ר״ד ןופ ןלארטסאג יד ךיא קנעדעג טא
 ךיא .םוקילבופ ןוױטימירפ ראג זיב א ראפ ,גרעבדנירטס ןופ ״רעטאפ״ םעד סאי
 רענעמ עגנױ ןופ ןגיוא עקידנטבייל ,ןטראגרעמוז ןטקאפעג־לופ םעד ךיז ראפ עז
 ײז וצ זיא עסעיפ־רעטאעט סגרעבדנירטם ןופ קיטאמעלבארפ יד יצ .ןעיורפ ןוא
 ,ןראװעג ןלעפעג קראטש ײז זיא ןליפש םאד רעבא ,טשיג ךיא םײװ ,ןעגנאגרעד
 טשינ ײז ךיז טאה םע .שיטפעקס קראטש ןעװעג ײז ןענעז בײהנא םי_יב םגה
 ןליפש רעטאעט .רעטאעט ןליפש ןענעק לאז רעטקאד א זא לכש ןפיוא טגײלעג
 ףראד רעטקאד א .רעטקאד ןײק טשינ רעבא עסירטקא ןא ,ראיטקא ןא ףראד

 .הלוח א ןרעהסיוא ,ןטפעצער ןבי_ירש

 ,״רעטקאד״ םענופ ןובשח ןפיוא טרעהעג ךיא באה ךעלטרעװ עפראש ךס א

 ־בופ םאד זיא עםעיפ רעד ןופ טקא ןטירד ןכאנ רעבא .ראיטקא ןא ןי_יז ליװ סאװ
 ,״ןטאירטאפ־רעטאעט״ ,ןעגנױ עליוװ עטפאכ א .טריזירטקעלע יװ ןעװעג םוקיל

 ...עניב רעד וצ ןאטעג זאל א ךיז ןבאה

 רעשידיי״ ןראװעג טליפשעג לאמ עטשרע סאד זיא׳ם װו טאטש יד ,סאי
 ראיטקא ןא ראפ גנונעקרענא ןקירדסיוא ןופ ןפוא ריא טאהעג ךיז טאה ,״רעטאעט
 ןבאה ןעמולב טימ ןפראװאב ןופ .ןראװעג ןלעפעג ריא זיא םאװ ,עסירטקא רעדא

 .רעקיצראה ןוא רעטושפ טכאמעג סע ןבאה ײז .טסװועג טשינ ,ךיז טכאד ײז

 זא ,טראװעג ןבאה םאװ סעקשזארד ןענאטשעג ןענעז ןטראג־רעטאעט ןראפ
 ״ראטס״ ןפיוא טראװעג טאה סעקשזארד יד ןופ ענײא .ןקידגע ךיז לאז ליפש יד

 .לעטאה ןיא ןריפוצפא םיא ידב

 ־פא עניב רעד וצ טזאלעג ךיז ןבאה ״ןטאירטאפ־רעטאעט״ יד ןופ לײט א
 עקסראיטקא עני_יז ןוא םירג ןייז ןופ ןאטסיוא ךיז טעװ ״ראטס״ רעד זיב ןטראװ
 רעד וצ טזאלעג ךיז טאה ״ןטאירטאפ״ יד ןופ לײט רעטײװצ רעד .םישובלמ
 טנאפשעגםיוא ןבאה ײז .״ריא״ רעבא ״םיא״ ףיוא טראװעג טאה סאװ ,עקשזארד
 ״םיא״ ןריפפא ,םע טםײה ,סע ןלעװ ײז :טנאפשעגני_יא ןײלא ךיז ןוא דרעפ יד
 טאה סאװ ,״ןטאירטאפ״ לײט רעד .דאראפ טימ ןי_ירא לעטאה ןיא ״יז״ רעדא

 .טראװרעד ףוס לפ ףוס ךיז טאה ,עגיב רעד ראפ טראװעג

 ״ןטאירטאפ״ יד .רעמיצ־עבארעדראג ןופ ןעמוקעגםיורא זיא ״יז״ רעדא ״רע״
 אראלק ןעװעג ,לשמל ,סאד זיא .ןטעקנאב ןא .״סעשטיפס״ ןא ןאטעג זאל א ךיז ןבאה
 א ,פאכ א ןבעגעג ײז ״ןטאירטאפ״ יד ןבאה ,ןאקיפ ילאמ רעטעפש רעדא ,גגאי

 .עקשזארד רעקידנטראװ רעד וצ ןגארטעגוצ ײז ןוא ףיוא בײה
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 ןעײםע

 ןעװעג זיא רע .גגירג ױזא ןעגנאגעג טשינ סאד זיא ןװאטאראב טימ רעבא
 רעטקאד רעד .גאװ לסיב א ערה־ןיע ןײק טימ ןאמ רעטױבעג טסעפ ,רעכיוה א
 א ןעװעג זיא שידלי ןייז .עניב רעשיסור רעד ףיוא טליפשעג גנאל־ןראי טאה
 רעד ךאנ .טנעצקא ןשיםור ,ןדמערפ א טימ ,רעטנרעלעגסיוא ןא ,רעטעשטומעג
 קעװא זיא רע .״דיי עלעטניפ״ םאד טקעװעגפיוא םיא ןיא ךיז טאה עיצולאװער

 .שידלי ףױא ןליפש ןבױהעגנא טאה ןוא עניב רעשיסור רעד ןופ

 טשינ טאה ײז .םיא וצ זאל א ןאטעג ךיז ןבאה ״ןטאירטאפ־רעטאעט״ יד
 ןגעװאב ןעק טפאשביל״ לטרעװ סאד טײג יװ .גאװ ןי_יז ןוא ךײה ןללז ןקארשעגפא
 ״ןטאירטאפ״ יד ןוא ןליפש ןייז טימ ןעגנאפעג ײז טאה רעטקאד רעד .״גרעב וליפא

 .ןעמוקאב ביל ,טליפשעג טאה רע סאװ העש ראפ יד ןיא ,םיא ןבאה

 ןגארט םיא ןוא ןבײהפיוא רעטקאד םעד טלאװעג ןבאה ״ןטאירטאפ״ יד ראנ יװ
 ךימ ריא״ :שידלי ןטעשטומעג ןי_יז ןיא ןפורעגפא ךיז רע טאה ,עקשזארד רעד וצ

 .״עליק א ןעמוקאב קלאפ עשידלי ...ליװ טשיג ךיא .ןבײהפיוא טשינ

 ־רעטאעט״ עשידלי רעסאי יד טימ זיא ןבעל רעײז ןיא לאמ עטשרע סאד
 טשינ רעבא ,טלמוטעצ ןעװעג ײז ןענעז עגר א .ךאז אזא ןעשעג ״ןטאירטאפ
 ־ײא יד טימ עקשזארד רעד וצ ןעגגאגעגוצ עקאט זיא רעטקאד רעד .גנאל ףיוא
 ןבאה לײט .״ןטאירטאפ״ יד טפעלשעג טראפ ןבאה עקשזארד יד רעבא .סיפ ענעג
 יד ןוא .ןטניה ןופ טפוטשעגכאנ ןבאה ערעדנא יד ,טנראפ ןופ טנאפשעגגײא ךיז

 .גײנפא םענײלק א טימ םגה ,עיצידארט ןבילבעג זיא עיצידארט

 ןײק טשינ זיא׳ס רעבא ,טאדקענא־רעטאעט א יװ ,ךיז טכאד ,טגנילק סע
 ־אראב לואפ ר״ד ןופ ןליפשטסאג יד תעב ײברעד ןעװעג ןײלא ןיב ךיא .טאדקענא

 .עינעמור ןיא װאט

 — ןטײװצ םוצ םענײא ןופ גנולצאב יד ,םוקילבופ סאד ןוא ראיטקא רעד

 עטכישעג רעד ןיא עטסשיטסירעטקאראכ עמאס סאד ןעװעג זיא טקאטנאק רעד טא
 .רעטאעט ןשידלי ןופ

 ־םאילאכ רעכעלײרפ רעד טא ״רעגניז רעדארב״ יד ןופ הפוקת רעד ןיא וליפא
 .טקאטנאק םעד טא ןיוש ןעמ טליפ ,ערט

 טריזינעצסניא רעדיל ערעײז ןבאה רעשזראבז לװלעװ ןוא רעדארב לרעב
 ןפיוא טכיל עקידנענערב ענעבלח טימ ,רעטצנעפ ענעגנאהראפ ײב טליפשעג ןוא
 ־סעשז ערעײז טריטקעלפער ןבאה םאװ ,טנעװ יד ףיוא סנטאש ערעײז ןענעז ,שיט
 ןוא טבייל רע יװ רעגגיז רעד .רעטאעט א ןיא רעטאעט א ןעװעג ,סעיצאלוקיט

 .ןגאז וצ יוזא ,רעקימאק רעד ,טנאװ רעד ףיוא ןטאש רעד ןוא טבעל
 ־םיוא ןוא ןעגנוזעגםיוא געװרעדנאװ רעײז ףיוא ןבאה ״רעגניז רעדארב״ יד
 ־כא עטצגאװראפ ןיא ,סעמשטערק עטרעכיוירראפ ןיא ראוטרעפער רעײז טליפשעג

 .עפארײא־חרזמ ןופ טײרב ןוא גנעל רעד רעביא תױנס

 ןעגנולקעגנײרא רוד ןי_ימ ןיא ךאנ טאה ״רעגניז רעדארב״ יד ןופ עדנעגעל יד
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 רעגנאמ קיציא

 טאה סאװ טפאשקנעב א ןוא ,טולב ןיא ורמוא ןא טקעװעג ןוא ןײש ןוא ךעלרעה
 ערעײז ןכוז טזאלעג ךיז טאה רוד ןײמ ןופ רענײא טש״נ .ןגיוצעג ןוא טגאנעג
 םאי ןײק דארב ןופ ןגיוצעג דיז ןבאה םאװ ,ןגעװ עטקיטאלבראפ יד ףיוא ןרופש

 .רעטײװ ךאנ ןוא

 ןטלאטשעג יד רשפא ןענעז ,ןעמונעג שיראטסיה .ןעװעג ךיא ןיב רענײא אזא
 ,עדנעגעל יד רעבא ,רעשלאזארפ רעמ ךס א ןעװעג ״רעגגיז רעדארב״ יד ןופ

 ,ןגיובנגער רעקיבראפ א יװ טעיגימעג טאה ,טלעװ רעד ףיוא סעדנעגעל עלא יװ
 עטשרע יד ןעװעג סע ןענעז ײז .ןגיוא יד טדגעלבראפ׳ שממ ןבאה ןרילאק יד
 ןוא לגאװ ןיא ,טיונ ןוא רעגנוה ןיא ןבאה סאװ ,ןראיטקא עשידלי עכעלײרפ

 .רעטאעט־שידלי לטיפאק עטשרע םאד טליפשעגפא ,רעדנאװ

 רעטאעט ןשידלי םענופ וױטאמטײל רעד ןבילבעג ןענעז רעדנאװ ןוא טײקמערא
 .ןליופ ןיא

 רעשידלי רעד װו ,עקירעמא ןיא רעטאעט־שידלי לטיפאק ןצרוק םעד ץוחא
 ןוא טײקמערא עשינארכ יד ךיז ןופ ןפראװעגפארא עגר א ףיוא טאה ראיטקא
 ״דנאל םענעדלאג״ םעד ןיא דלאג םענופ םעפע ;ךיז וצ ןעמוקעג לםיב א זיא

 .ראיטקא ןשידלי םוצ טפעלקעגוצ ךיוא ךיז טאה

 ןופ רענײא ,ןעמאק ףסױ סאװ דאזיפע רעד שיטםירעטקאראכ רשפא זיא םע
 רימ טאה ,״עפורט רענליװ״ רעד ןופ ןראיטקא עשידלי עגנױ עטםטריטנעלאט יד

 .טלײצרעד

 רעדעי .ענליװ ןײק ןעמוקעג זיא עקירעמא ןופ ןראיטקא עשידלי עפורג א
 טצופעגסיוא .רעגניפ יד ףיוא ןעגניר ענעדלאג עכעלטע ןגארטעג טאה ײז ןופ
 םעקליפש־טנאילירב טימ ,סרעגײז ענעדלאג עסיורג טימ ,קינאה ןיא ןוא קיסע ןיא
 ןקוקאב ,ענליװ רעביא ריצאפש א ףיוא טזאלעג ךיז ײז ןבאה ,ןטאװארק יד ןיא
 טריצאפש יוזא ןבאה ײז .״םײה רעטלא״ רעד ןיא סע ןבעל ןדלי יװ ןעז ,טאטש יד
 ןדלי רענליװ .ןטראד ןוא אד טלעטשעגפא ךיז .ךעלסעג ןוא ןסאג רענליװ יד רעביא
 .לסעג םערא ןײלק א ןיא ןללרא ײז ןענעז טא .טרעדנוװראפ טקוקעגכאג ײז ןבאה

 עגר א ךיז ןבאה ײז .סאג רעד ףיוא טליפשעג ךיז ןבאה רעדניק ענעסירעגפא
 טאה ךעלגנלי עמערא יד ןופ רענײא ...זיב ,רעדניק יד ןופ ןליפש םוצ טקוקעגוצ
 .״סרעראנש יד ןעז וטסעװ ,רעכיג םוק ,עמאמ ,עמאמ״ :ןגירשעגסיוא לאמ א טימ

 רענאקירעמא עטצופעגסיוא יד ןענעז ענליװ ןופ עלעגנלי ןשידלי ןעמערא ןראפ
 שטאװ״ ענעדלאג יד ,רעגניפ יד ףיוא ןעגניר ענעדלאג יד טימ ןראיטקא עשידלי
 יד ,ןטאװארק יד ןיא סעקליפש ענעטנאילירב יד ,רעכיײנ יד ףיוא ,״סנײשט ןוא

 .םרעראנש יד ןעװעג — לידמ ןיא ןײצ ענעדלאג

 רעשיםאלק רענליװ רעד ײב ךיוא טאהעג ןראיטקא עשידלי ןבאה םש אזא
 .״קינאה ןיא ןוא קיםע ןיא״ טצופעגסיוא ןעגנאגעג ןענעז ײז זא וליפא ,טײקמערא

 ןעמאק ףםױ יװ טא .קיטומטוג טכאלעג טאה ראיטקא רעשידלי רעד רעבא
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 ןעײסע

 סאװ עלעגגיי רענליװ םאד ןעװעג ןײלא רע זיא רשפא .טכאלעג סע טאה ןײלא
 .סרעראנש יד ןופ רענײא ןרעװ וצ טמולתעג טאה

 ןדייל עני.יז ,ראיטקא ןשידלי םענופ ןבעל סאד .ןראװעג עקאט זיא רע ןוא
 זיא סאװ ,עעפאפע ןא ןענעז ןלאפכרוד עני_יז ןוא ןפמולרט ענייז ,ןדײרפ ענייז ןוא
 ץנאטסיד עקיטײנ יד ןעניפעג טעװ עמ ןעװ רשפא ןוא .ןראװעג ןבירשעג טשינ ךאנ

 .ןבירשעגגא ןרעװ ךאנ יז טעװ ,ןלאירעטאמ עקירעהעג יד ןוא

 .ךעלגעמ יװ ץרוק יוזא רעטאעט ןשידלי ןופ עטכישעג יד ןריציקס רימאל

 .״רעגניז רעדארב״ יד ןעװעג ןענעז ,טגאזעג יװ ,ןראיטקא עשידלי עטשרע יד

 ןבאה ײז .ךיז ראפ תבש טכאמעג טאה רעדעי .טריזינאגרא ןעװעג טשינ ןענעז ײז
 רעשזראבז לװלעװ ,רעדארב לרעב ןופ רעדיל יד טליפשעג ןוא ןעגנוזעג בור סאד

 .ערעדנא ןוא

 ןשידלי ןלענאיםעפארפ א ןריזינאגרא וצ ןלאפעגגײא זיא׳ס ןעמעװ ,ןטשרע םעד
 רעד טכער טימ ןעמ טפור ,רעטאעט םעד ראפ ראוטרעפער א ןפאש ,רעטאעט

 .רעטאעט ןשידלי ןופ רעטאפ

 ןשידלי םענײש םעד רע טאה רעטעפש •םידאפגעדלאג םהרבא ןעװעג זיא סאד
 טימ טעמתחעג ךיז ןוא םיליפשמ יד ןופ רעגײטש ןטיול טשטיידראפ ןעמאנ

 .עינעמור ןיא ,סאי טאטש רעד ןיא רעטאעט ןײז ןביוהעגנא טאה רע .״ןעדאפדלאג״

 רע טאה ןפורעג .ראיטקא ןײא טימ טליפשעג טאה רע ןעװ ןטי_יצ ןעװעג
 .ןייז טשינ ראיטקא רעקיצגײא ןײק ךאד ןעק עפורט ןײק לייװ ,״פורט ןיימ״ םיא
 ןטלאהאב ןגעלעג םיא טימ טפא .פאק ןיא גיוא ןא יװ ״פורט״ םעד טיהעג טאה רע

 .ןלאר ענייז טרידוטשנללא םיא טימ ןוא םעדימ א ףיוא
 ןוא ,רעטילימ ראפ ןסאג יד ףיוא טײלעגנױ ןפאכ טגעלפ עמ :הבים יד
 ןרעװ טשינ הלילח לאז ראיטקא רעקיצנײא ןי_יז זא ,טהעטיצעג טאה ןדאפדלאג

 .(תמ -.שיסור) פורט רעתמא ןא

 ןעװעג ןענעז ,״פורט״ ןי_יז ראפ ןבירשעג טאה ןדאפדלאג סאװ ,ןשטעקם יד
 טא .ןלאר עכעלטע ןליפש טפראדעג ךאד טאה ראיטקא רעד .וױטימירפ רעײז
 .ןענעכדשראפ יז טמוק םאװ ןכדש א ראג טא ןוא לקינײא ריא טא ,עבאב א

 עניב יד זא ,עסעיפ יד ןעיוב יוזא טפראדעג טאה ןדאפדלאג לארטאעט רעד
 ןענעק ךיז לאז ״פורט״ רעד ןוא קידײל עגר ןײא ןײק ןבינלבראפ טשינ לאז

 .רעטײװצ רעד וצ עלאר ןײא ןופ ןאטרעביא

 ,לארטאעט רעד י_יס טאה, םיוא טזי_יװ סע יװ רעבא .עבאגפיוא ערעװש תמאב א
 .םעלבארפ סאד טזײלעג ראיטקא רעד י_יס

 סיוא טזי_יװ ,זיא ״פורט״ ןי_יז ןוא .ףשכמ רעתמא ןא ןעװעג זיא ןדאפדלאג
 עלאר ןײא ןופ ןפראװעגרעבירא קנילפ ךיז טאה רע .״תמ״ ןײק ןעװעג טשינ

 .רעטײװצ רעד ןיא

 בור סאד .רעטאעט ןליפש וצ ףיוא םינלעב ךאנ ןדאפדלאג טניפעג סאי ןיא
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 /יורפ א רעבא .״רעגניז רעדיארב״ ענעזעװעג ןענעז ןראיטקא ענעמוקעגוצ יד ןופ

 יד .ןזיװאב טשינ טײצ עגנאל א ךיז טאה ,ןלאר־ןעױרפ ןליפש וצ עטנלעב א
 ןענעז ,סעקטערבום ןוא םענאדאמירפ ןראװעג רעטעפש ןענעז סאװ ,סעםירטקא
 סעטסאבעלאב יד ןגארטעגפא ,שיפ ןבאשעג ןוא ךיק ןיא ןסעזעג ךאנ ליױורעד

 .קראמ ןופ סעקישאק יד

 טייצ עגנאל א ןוא .ןראיטקא ןופ ןראװעג טליפשעג ןענעז ןלאר־ןעיורפ יד
 ןראװעג טליפשעג זיא ״ענכאי עבאב״ יד זא ,לשמל ,עיצידארט יד ןבילבראפ זיא

 .ראיטקא ןא ןופ

 ,״עדרעװ לומאפ״ ןטראג ןיא טשינ רעטאעט רעשידיי רעד טאה ןביוהעגנא

 סאװ ןוא ךעלצאנראק ןוא ןייװ טריװרעס טאה עמ װו ,לדנטרעג ןײלק א ןיא ראנ
 (םיוב רענירג רעד) ״עדרעװ לומאפ״ .״לדנטרעג סקראמ ןועמש״ ןסײהעג טאה

 עפורט עטרעסערגראפ א ,ןטראג רערעסערג א ,פאטע רעטײװצ רעד ןעװעג זיא
 .ראוטרעפער רערעכייר א לסיב א ןוא

 ־עג יוזא טאה ןדאפדלאג םהרבא ןכלעװ רעביא /׳פורט״ ןקיצנײא םעד ןופ
 סעםירטקא טימ ,ןראיטקא טימ עפורט א ןראװעג ךעלסיב וצ עקאט זיא ,טרעטיצ
 ־ליפש ענעטלאהעגקירוצ יד .ךאנ ןוא ךאנ טרעדאפעג טאה סאװ םוקילבופ א ןוא
 לאמ א טימ טאה ,תורוד ןופ ךשמ ןיא ןראװעג טמיוצעג זיא סאװ ,עיגרענע
 ןיא טמארטשעגניירא ןוא סעגערב יד ןופ סיורא זיא יז ,געװ א ךיז ראפ טנפעעג
 ךמע :טשאררעביא שממ טאה סאװ ,ןליפש א קעװא זיא׳ס ןוא .רעטאעט ןשידײ
 .ןראיטקא עטשרע יד טמארטשעגסיורא ןבאה ךמע ןופ .םוקילבופ םאד ןעװעג זיא
 ־ירפ ןעװעג ןענעז ײז װו ,ןעמארק יד ןופ ,ןטאטשראװ יד ןופ ןעמוקעג ןענעז ײז
 טראד ןוא אד וליפא .ןרעדעפזדנעג טקילפעג ןבאה ײז װו ןכיק יד ןופ ,סעקישטשאק
 ־רעד רעטכאט עשידיי עשיטאבעלאב א רעדא ןאמרעגנױ רעשיטאבעלאב א טאה
 ןיירא עטפושיכראפ ןענעז ײז ןוא רעטאעט ןשידלי ןופ גנאזעג־ענעריס סאד טרעה

 .דאהאראק ןיא

 ןוא םאג רעשידיי רעד ףיוא ןדנוצעגנא ךיז ןבאה ךעלפמעל־עניב עקיבראפ יד
 ־ךאלמ רעשישטײד רעד ןעװ ,עפארײא ןיא ןשאלעגסיוא ךיז ןבאה ןרילאק ערעײז
 ־טלעװ רעטײװצ רעד ןיא םעטא ןקיטפיג ןי״יז טימ ןאטעג זאלב א טאה תװמה
 ןש׳ידײ םעד י_יס ,םוקילבופ־רעטאעט עשידלי סאד י_ים טלדנאװראפ ןוא המחלמ

 .שא םנפיוה ןיא רעטאעט

 לטיפאק קירעיורט ןוא ןײש א ,ןבילבעג ןוא ,ןעװעג זיא רעטאעט רעשידלי רעד
 ןיא ןביוהעגנא ךיז טאה םאװ ,עטכישעג־רוטלוק רעשידלי רענרעדאמ רעד ןיא

 .עינעמור

 .בײהנא םוצ ןרעקמוא עקאט ךיז רימאל ראנ

 רעםיורג א ,ינעשז רעקיטרא־קיצנײא ןא ןענאטשעג זיא בײהנא עמאס םי_יב
 ןשידלי םעד טרעביוצעגסיורא עלעקעטש־ףושיכ ןי_יז טימ םאד טאה רע ;לארטאעט
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 םענעי ןיא יװ טעמכ .ךיק רעד ןופ ,םארק רעד ןופ ,לוש ,זיולק רעד ןופ ראיטקא
 עטניוטשרעד יד ראפ גנולדנאװראפ יד טריפעגכרוד רע טאה ,עלהשעמ־רעביוצ

 .םוקילבופ םעד ןופ ןגיוא

 א .ןזח א ײב לררושמ א ראפ םיא טנעק ריא ? ןאמ־ןגגױ םעד טא טעז ריא
 טנעק ריא ?א יד טעז ריא .ראיטקא ןא ראנ ,לררושמ ןײק טשינ זיא׳ס .תועט
 .לדײמטםניד ןײק טשינ זיא׳ס רעבא .םעד ןוא םעד י״יב לדײמטסניד א יװ יז

 ערעדנא ןעק יז רעבא .לדײמטסניד א טליפשעג טאה םאװ ,עסירטקא ןא זיא׳ס
 .״אבכוכ רב״ ןיא הניד רעדא ״תימלוש״ לשמל טא ,ךיוא סעלאר

 גגולדנאװראפ יד .ןראװעג עקאט זיא ,טגאזעג טאה רערעביוצ רעד סאװ ןוא
 עטינרפאב יד .ראװ ןראװעג זיא עלהשעמ־ףושיכ סאד .טרא ןפיוא ןעשעג זיא
 ןשידלי םעד טריזימאניד שממ טאה ןסאמסקלאפ עשידלי יד י.יב עיגרענע־ליפש
 ךיא .טליפשעג ײז ןבאה סעימעדאקא־ליפש ןא ,סעידוטס־רעטאעט ןא .רעטאעט

 טליפשעג וליפא ײז ןבאה קיטש־רעטאעט סנדאפדלאג ץוחא זא ,טגאזעג טלאװ
 ןעײרערימש יד ןעװעג סאד ןענעז ןטסקעט א ראפ סאװ לי״יװ ,ןטסקעט־רעטאעט ןא
 ,״קינײװנסיוא״ טליפשעג ןבאה ײז ? ץיװרוה ״ראסעפארפ״ א ןוא רעני״יטאל א ןופ

 רעטאעט .ליפש םשל ליפש ןעװעג זיא׳ס .טוג יװ רעסעב ,טוג ןעװעג זיא׳ס ןוא
 .״םירבחמ״ יד ןופי טכאמעג קזוח ,״ןטסקעט״ יד טריראנגיא ןבאה ײז .רעטאעט בילוצ

 ןבאה טײקי״ירפ רעײז ןוא ײרפ ןענעז ײז זא ,טליפרעד ײז ןבאה וױטקניטסניא
 ײרפ טריזיװארפמיא ןבאה ײז .״ןראטיוא״ יד ןופ םיתוטש עלא טרעקעגרעביא ײז
 יװ רעמ ,ךס א .ןח אלמ ןעװעג ןענעז סעיצאזיװארפמיא יד ןוא עניב רעד ףיוא

 .סעציװרויה יד ןוא סרעני״יטאל יד ןופ ןטסקעט יד ןיא טנעײלעג ךיז טאה סע

 ־ארד״ ענעפורעג־יוזא יד וצ טליפעג ןבאה ןראיטקא יד סאװ ,לוטיב םעד טא
 עניב רעד ףיוא ״קיטש עדליװ״ םרעלסעק דוד ןיא ךאנ ןעמ טריפש ,״ןגרוטאמ
 ־ארד א ןופ תונורכז עני״יז ןיא ןירבאק ןאעל טלײצרעד םעד ןגעװ .קראי־ױג ןיא
 ןענעז סאװ עטשרע יד ןופ רענײא ןעװעג ךאד זיא רעלםעק רוד ןוא .גרוטאמ
 עטסערג יד ןופ רענײא .רעטאעט ןשידײ םוצ ןדאפדלאג ןופ ףור ןפיוא ןעמוקעג
 טקיצטנא ןליפש רעײז טימ ןבאה סאװ ,עדאיעלפ רעטשרע רעגעי ןופ ןראיטקא
 ענעפורעג־יוזא יד ןופ ןטםקעט יד רעביא קזוח רעײז טימ ןוא םוקילבופ סאד
 ־חמ״ יד י_יס ,ןראטקעריד־רעטאעט יד י_יס שפנ־תמגע טפאשראפ סרעבי_ירש־ןסעיפ

 רימ ךיוא״ יד זא ,טליפרעד וױטקניטסניא ןבאה ,סרעלסעק יד ,ייז .אפוג ״םירב
 .ןטײקכעלגעמ־ליפש ערעייז ,ןטקניטסניא־ליפש ערעײז ןעװעמאה ״סרעביירש־ןסעיפ

 .טריטלאװער פארא עניב רעד ןופ ןפא ןבאה ײז ןוא

 ןעמיוצ טזאלעג טשינ ךיז טאה ,ןפאלשעג גנאל יוזא זיא םאװ ,קימאניד־ליפש יד
 ־ארד רעד זיב טי_יצ לקיטש שפיה א ןעמוגעג טאה םע ןוא ןדרוסבא־טסקעט יד ןופ
 ןשידײ םענופי עיגרענע־ליפש רעד טימ טכי_ילגעגסיוא װו־ץעגרע ךיז טאה גרוטאמ

 .עינאמראה עסיװעג א טלעטשעגנײא װו־ץעגרע ךיז טאה םע זיב ,ראיטקא
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 רעדעי ןוא פאק־רעטסינימ א ןבאה זומ רעכאמ־לטיה רעדעי זא םאיםקא רעד
 רעד .דרוסבא ןא ראפ ןזיװעגםיורא דיז טאה ,גרוטאמארד א ןי״יז ןעק רעטסוש
 ראנ טבעלעג ,ןסעיפ סנדאפדלאג ץוחא טאה עניב רעשידלי רעד ןופ ראוטרעפער
 ־עג זיא ראיטקא רעד האיטקא ןשידױ םענופ קימאניד־ליפש רעד ןופ תוכז ןיא
 .טגעװאב גנידצלא ךיז טאה םיא םורא .עניב רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןענאטש

 רעד יוזא יװ — ראנ ,עקיירעכאמ ענעי רעדא יד ןעז ןעגנאגעג טשינ זיא ןעמ
 טאה רע .טליפשעג עקאט טאה ראיטקא רעד ןוא .עלאר ןי_יז טליפש ראיטקא
 ־יוזא יד ןופ ןדרוסבא עלארטאעט יד ןיא .סעקלמאג ײנש ןופ טכאמעג תמאב
 .טײקשירעדניפרעד ענעגײא ןי_יז ןגארטעגני_ירא רע טאה ״ןגרוטאמארד״ ענעפורעג

 יד .טכילשטנעב יד ראפ ץורית א ,דײרסיוא ןא ןעװעג זיולב ןענעז ןסעיפ יד
 טאה רע .עניב רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןענאטשעג זיא עיצאזיװארפמיא עשיראיטקא

 .ליפש ןי_יז ןופ קימאניד רעד טימ טשרעהאב יז

 רע .רעטאעט ןשידלי ןופ בײהנא רעד ןעװעג ראנ טשינ זיא ןדאפדלאג
 עשידלי יד טשרעהאב טאה םאװ ,ליטס־רעטאעט ןשידלי םעד ןפאשעג ךיוא טאה

 .עניב

 ,עיצידארט־ןדאפדלאג יד טריפשעג טלוב ךיז טאה תומחלמ־טלעװ עדײב ןשיװצ

 ,רעטאעט־הכולמ ןשידלי רעװקסאמ םענופ ןטנעמירעפסקע־רעטאעט יד ןיא ייס

 יד ןבילבעג ןוא ןעװעג זיא רע .ןליופ ןיא עניב רעשידלי רעד ףיוא י_יס
 .עניב רעשידלי רעד ףיוא ןטנעמירעפסקע ענעגנולעג ךס א ןופ עיצאריפםניא

 ןשידלי ןטײרב א י_יב גנאלקפא ןא ןענופעג ןוא ןריזינרעדאמ טזאלעג ךיז טאה רע
 .םלוע ןוױטימירפ םי_יב י_יס ,רעײג־רעטאעט ןטריניפאר םי_יב ילם ,םוקילבופ־רעטאעט

 םיא טאה עמ ןעװ י_יס ,עיצאריפםניא־רעטאעט עשידלי עםיורג יד ןבילבעג זיא רע
 ךיויא י_יס ,טריזינרעדאמ םיא טאה עמ ןעװ י_יס ,ןעװעג זיא רע יװ יוזא טליפשעג
 ־יטאמארד עכלעזא ןריפפיוא םי_יב ליטס־ןדאפדלאג םעד טדנעװעגנא טאה עמ ןעװ

 .״ישילשה ןימיגב תועסמ״ סעלעדנעמ יװ סעיצאז

 טאהעג טאה םאװ עמארד עשידלי עטסגרע ןא טלקיװטגא ךיז טאה יאדװא
 בקעי טנאה רעד טימ ןכאמקעװא טשינ ןעק עמ .רעטאעט ןשידלי ןפיוא העפשה א
 י_יס ,רעײג־רעטאעט ןוא ראיטקא ןשידלי ןפיוא העפשה ןייז ,סעמארד סנידראג
 טגאה רעד טימ ןכאמקעװא טשינ ךיוא ןעק עמ .עפארײא ןיא י_יס ,עקירעמא ןיא
 ײז ןופ רענײק רעבא .רעלקעס .ה ןוא ןײבשדיה ץרפ יװ ןגרוטאמארד עכלעזא
 .טכײרגרעד טאה ןדאפדלאג סאװ ןאט םעד שילארטאעט ןגאלשעגנא טשינ טאה

 ןיא עלאד א ראוטרעפער רעשלעפארײא רעד טליפשעג ךיוא טאה יאדװא
 רעצנאג א ןיא טנכײצעגסיוא ךיז ןבאה סרעליפשיוש עשידלי .רעטאעט ןשידלי
 ןיא י_יס ,״ןגראק״ סרעילאמ ןיא ייס .ראוטרעפער ןשלעפארײא םעד ןופ ןלאר ײר

 ־סיוא ןראיטקא עשידלי ךיז ןבאה ,ןסעיפ ערעדנא ןוא ״רעטאפ״ סגרעבדנירטס
 זיא ,ליטס־ןדאפדלאג רעד טגאזעג רעקיטכיר רעדא .ןדאפדלאג רעבא ,טנכײצעג
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 ןעײסע

 •ןגײא ןוא שידלי טסע זיא סאװ סניוזא סעפע .ןגײא לאטנעמאדנופ ןבילבעג

 ףיוא טריזאב /׳ליפש־ךאמצאה״ ןײמ ןבירשעג באה ךיא ןעװ קנעדעג ךיא
 ■״ישטשאװאנ״ ןיא ערעימערפ יד ראלק קנעדעג ךיא /׳ענכאי עבאב״ סנדאפדלאג
 ןוא־ןכאװ לאז ןיא ןוא עניב רעד ףיוא םזאיזוטנע םעד ,עשראװ ןיא רעטאעט
 סנדאפדלאג ןופ סאװ־קיצניװ ןבילבעג זיא אפוג עסעיפ רעד ןיא .גנאל־םישדח
 ־ןדאפדלאג ןיא ןצנאג ןיא ןעװעג םאד זיא שילארטאעט רעבא ,טסקעט ןלעניגירא

 טאה לאמ ןטצעל םוצ .טלעװ רעד ןיא ליטס־רעטאעט ןשידלי ןקיצנײא םעד ,ליטס
 רעביא ,ןײנ ,עשראװ רעביא טדנעלבעג ליטס־רעטאעט רעשיריל־קסעטארג רעד
 רעד רעדײא ןגיויבנגער םעגופ ןרילאק עלא ןיא עלהשעמ־רעבױצ א •ןליופ ץנאג
 ןראװעג זיא׳ס ןוא םוטנדלי ןשיליופ םעד רעביא טזאלעגפארא ךיז טאה גנאהראפ

 .טכאג :קידנעטש ףיוא

 וליפא עגר א ףיוא טנעקעג טשינ טאה ״םולח־טכאנרעמוז״ סריפסקעש וליפא
 .טקעפע םעד ןכאװשפא

 ןיא טנעמירעפסקע־רעטאעט רעטצעל רעד ןעװעג זיא ״ןירעכאמ־ףושיכ יד״
 ״רעטאעט־גנױ״ ןיא ״פאצנענאט עפורט יד״ .רעקיצנײא רעד טשינ רעבא ,ןליופ
 ןסעזעג ןענעז ןראיטקא יד װו ,גנולעטשראפ עוױטימירפ עטריזיליטס א ןעװעג זיא
 ףיוא ךיז ןבאה םוקילבופ םעד ןוא עפמאר רעד ןופ ןצענערג יד .םוקילבופ ןשיװצ
 ־ינוק רעד טליפשעגפא ךיז טאה עניב רעד ףיוא זיב ,טשימעצ לייװ רעשפיה א
 ןטשרע ןייז ןיא טכארטראפ םיא טאה ןדאפדלאג יװ טקנופ ,קםלערוב־למעל
 ,״ראדנאשז״ ןכרוד ןראװעג ןסירעגרעביא זיא לקאטקעפס רעד .רעטאעט ןװיטימירפ

 ןטלאהעג טאה ראטקעריד־רעטאעט רעד ןוא ״ןטאבראפ״ גנולעטשראפ יד טאה סאװ
 ,גגולעטשראפ עקיגנארטשרע ןא .םוקילבופ ןראפ השרד עשיטעגאלאפא עטצעל ןללז

 ןשידױ רעװעשראװ םענופ םזאיזוטנע ןטםערג ןטימ ןראװעג ןעמונעגפיוא זיא סאװ
 .םוקילבופ

 ־ירעפסקע םעד טימ טקיטעטשאב ךיז טאה ליטס־ןדאפדלאג ןופ ״חוכ״ רעד
 ןופ געװ םעד טנכײצעגנא טלוב טאה ליטס־רעטאעט רעשידײ רעד .״תימלוש״ טנעמ
 רעד .טעטכינראפ ןבאה ןשטײד יד םאװ ,עפארײא־חרזמ ןיא סנאסעגער־רעטאעט א
 רעמ םיא ןעמ ןעק טשינראג ןוא ןראװעג ןםירעגרעביא זיא םעדאפ רענעדלאג
 ןביוהעגנא טאה סאװ לטיפאק א .טקידנעראפ ךיז טאה לטיפאק א .ןפינקראפ
 ךיז טאה ןוא קיזומ ןוא ןרילאק טימ ,םעקםאמ טימ ןוא רעמזעלק טימ קידרעפאה
 ןופ טלאטשעג יד ןגיובעג טײטש׳ס עכלעװ רעביא ,שא סנפיוה טימ טקידנעראפ
 סאװ ,טפאשדנאל רעשױוג רעדמערפ א ןיא עזומ־רעטאעט עשידױ יד .״תימלוש״
 טשינ ןטי_יצ ״עטוג״ יד ןיא לאמ א טאה יז יװ טקנופ ,רעיורט ריא טשינ טײטשראפ

 .דײרפ ריא ןענאטשראפ

 .ראיטקא רעשידױ רעד ןעװעג זיא םאפע־רעטאעט ןשידױ םעד ןופ דלעה רעד

 לטיפאק ענײש םאד טא ןגארטעגסיוא טאה סאװ ,טלאטשעג עלארטנעצ יד זיא רע
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 רעגנאמ קיציא

 ־יפאפ טימ ,טיוג ןוא טײקמערא ןיא ,רעדנאװ ןוא לגאװ ךרוד .עטכישעג־רעטאעט
 סעדוב־רעטאעט יד טלעטשעגפיוא רע טאה ,לפאגק ןא ךיש ןוא סרענלאק ענער
 ןיא ןוא ןלאזצנאט ןיא ,סעמשטערק ןוא ןלאטש ןיא ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא
 לומאפ״ סנטראג־רעטאעט עסיורג יד זיב ,סאי ןופ סקראמ ןועמש אלא ךעלדנטרעג

 .״אצינגישז״ ןוא ״עדרעװ
 ־ביל יד :םיורג ןוא ןײלק ,ןראיטקא עשידלי יד ןדנובעגנעמאזוצ טאה סנײא
 ןי״יז וצ בירקמ ןעװעג טײרג רע זיא טפאשביל רעד ראפ .רעטאעט םוצ טפאש
 ןפארטעג טשינ דארג טאה ״ןרעטש עקידנעשזדנאלב״ ףירגאב סמכילע־םולש .ץלא
 .טעשזדנאלבעג טשינ רעבא ,טרעדנאװעג טאה ראיטקא רעשידלי רעד .לטניפ ןיא

 טשינ לאמ ןײק זיא רע .טליצ רע ןיהוװ ןוא ליװ רע סאװ טסיװועג אקװד טאה רע
 .קינוהותה־םלוע ןײק ןעװעג

 ןשידלי םענופ תומחלמ־טלעװ ײװצ יד ןשיװצ ןעגנוכײרגרעד עלארטאעט יד
 .עזעידנארג תמאב ןעװעג ןענעז רעטאעט

 וצ ןעמוקעג זיא רעטאעט ןשידלי ןופ עטכישעג רעד ןיא לאמ עטשרע סאד
 ־פיוא יד .רעסישזער ןוא ראיטקא ,גרוטאמארד םענופ ליפשפיונוצ ןשינאמראה א
 ־רעטאעט יד ןראװעג זיא ״עפורט רענליװ״ רעד ייב ״קוביד״ סיקס־נא .ש ןופ גנוריפ
 ,לקאטקעפס ןכעלרעה םעד טא ןופ רעסישזער רעד .ןאזעס ןײא טשינ ןופ עיצאםנעם

 רע .לקאטקעפס םענײא םעד טא ייב ןײטש ןבילבעג טשינ רעבא זיא ,ןאמרעה דוד
 טשינ טאה רענײק ״קראמ ןטלא ןפיוא טכאנללב״ סעצרפ .ל .י טריזינעצםניא טאה
 ןרעװ טלדנאװראפ ןכיג ןיא ראג טעװ ליפש־םיתמ עשילאבמיס םעצרפ זא ,טנאעג

 .עפארײא ץנאג רעביא טײקכעלקריװ רעשידלי רעקירעיורט רעד ןיא

 ,ןעזנא סיורג טאהעג טאה םאװ ,לבמאסגא־רעטאעט רעשירעלטםניק רעטײװצ א

 ־נא רעד רעטנוא ״טקיװ״ רעטאעט־טסנוק רעשידלי רעװעשראװ רעד ןעװעג זיא
 עטשרע סאד טאה ״טקיװ״ רעד .אקסנימאק אדיא ןוא װאקרוט טנומגיז ןופ גנוריפ
 ערעדנא ץוחא ,״עלעקרעס״ סרעגניטע המלש ר״ד טריפעגפיוא לאמ עקיצנײא ןוא

 .ןעגנוריפפיוא עקידנטי״ידאב

 ־ארד עי״ינ ײר עצנאג א טרילומיטס טאה רעטאעט רעשידלי רעקידעבעל רעד
 .״סוכוד״ ןײז טימ ענזיצאק רתלא ןענאמרעד וצ יאדכ זיא ײז ןשיװצ .ןגרוטאמ

 ־קידנעראפ טשינ סיקם־נא וצ טקא ןטצעל םעד ןבירשעגוצ ךיוא טאה ,ענזיצאק ,רע
 .״טכאנ ןוא גאט״ עמארד רעט

 ןי״יז .רעגערפ בקעי טימ ןעמוקעגוצ זיא גרוטאמארד רעקיטכיװ רעטײװצ א
 םיורג טאהעג ןבאה ״ךעלײרפ ךלמ״ ליפשגניז ןי״יז ןוא ״עטכאלפ החמש״ עידעמאק

 .עשראװ ןיא גלאפרעד

 סנדאפדלאג םהרבא ןופ לוגליג םענרעדאמ םעד טנאמרעד ןיוש ןבאה רימ
 ןײז טימ רעטאעט־רעמאק רעשידלי רעװקסאמ רעד םע טאה ןביוהעגנא .ןסעיפ
 ־פיוא װאקרוט טנומגיז טאה ןליופ ןיא .״ןירעכאמ־ףושיפ״ רעד ןופ גנוריפפיוא
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 ןעײםע

 טימ טרעכײװ לאכימ ר״ד /׳תימלוש״ ןוא ״טאבעג עטנעצ סאד״ סנדאפדלאג טריפעג
 /׳סלמעל יגוק עדײב יד״ ןופ גגוטעבראאב ןייז

 ןרעקמוא םתס ןײק טשינ ןעװעג זיא ןדאפדלאג םהרבא וצ ךיז ןרעקמוא סאד
 םענעדלאג״ םוצ ״םײהא טקגעבראפ״ ךיז טאה רעטאעט רעשידױ רעד לײװ ,ךיז
 ןדאפדלאג וצ ךיז ןרעקמוא סאד .וױטימירפ ןשידאלעמ־קיצראה םוצ ,״בײהגא
 ־רעטאעט םענעגײא ןא ןעניפעג ןוא ןכוז סאד .טי_יטאב ןרעפיט א טאהעג טאזז

 .ליטס

 טזאלעג ךיז טאה סאװ ,לארטאעט רעלעדײא רעד ןעװעג זיא ןדאפדלאג
 רענײר ןבילבעג ןוא ןעװעג זיא רע .שרעדנא ןוא יוזא ןריטערפרעטניא ,ןשטייט
 ןיא ןוא ,רעסישזער ןוא רעטעבראאב ןדעי ראפ האיצמ ערשכ א .טסקעט־רעטאעט
 ,לאניגירא םעגופ ןעגנאגעגקעװא ןבאה טשינ לאז יז טי״יװ יװ ,גנוטעבראאב רעדעי

 רעד טימ עיניל עקםעטארג יד ,םעטא רעשינעדאפדלאג רעד ןבילבראפ טראפ זיא
 .גנוטײלגאב רעשיריל

 ,ץאז א רעבירא וטםרעפיה .טסקעט ןי״יז וצ וצ ךי_יא טדניב גרוטאמארד רעד

 .עסעיפ רעד ןופ ןײמ ןצנאג םעד ,ןיז ןצנאג םעד וטסרעדנע ,וליפא טראװ א

 ןטלאטשעג עני״יז .טראװ ןי_יז ףיוא ,עיניל ןי_יז ףיוא טשינ טלעטש לארטאעט רעד
 טסקעט ןיא ןעײטש ײז יװ ןעמענ טשינ ײז טםזומ וד .עטריסקיפ ןײק טשינ ןענעז
 ףיוא םאל ,גיוא ןא ףיוא דנילב ןי_יז עקאט זומ למעל ינוק ,תמא .עטריסקיפראפ
 סרעליפשטימ יד רעבא .״ענילאראק ...אק ...אק״ :ןעלמאטש זומ ןוא סופ א
 ןענעק ײז .טסקעט ןיא טנכײצעגנא ןענעז סאװ ענעגײא יד ןי_יז אקװד טשינ ןזומ
 עטיישראפ א .לבלעק שיטנאמאר א ןי_יז ןעק ענילאראק .ערעדנא ןצנאג ןיא ןי_יז
 לאפ רעדא ןענאמאר סרמש טנעײל סאװ ,רעטכאט עטסנרע־שיטאבעלאב א .דיומ
 זיא יז זא ,לעטשנא םעד ןכאמ ראג רעדא ,עטכידעג סרעליש יצ ,סקאק עד
 ןא דיי א ,ןענעדאפדלאג ײב יװ ןי_יז עקאט ןעק ךאמצאה .ןײלױרפ עגעזעלאב א
 עטאװעמה עטלא ןוא ךעלדײמ ענײלק פא טראג םאװ ,רעלדניװש א ,ןאמערא
 טאה ,ליכשמ רעד ,ןדאפדלאג יװ ,ןבאה טנײפ טשינ םיא טזומ ריא רעבא .ןדלי
 ןי_יז ,טײקמערא ןי_יז ףיוא רעמ טנעצקא םעד ןגײל טנעק ריא .טאהעג טני_יפ םיא
 רעלדניװש םעד ךאמצאה ןופ טערטראפ רעד ןוא .ןטיונ עני_יז טימ םײה עמערא
 םעפע רוטאקיראק רעשינעדאפדלאג רעד טנעק ריא .ןטיבעגרעביא ןצנאג ןיא טרעװ
 טמוקאב טערטראפ־ךאמצאה רעד ןוא .םולח א ןוא ןסױועג א ,לשמל ,ןבעגוצ
 זםע טרא ןעמעװ .ןדאפדלאג טשינ ,ןדאפדלאג אי זיא׳ס .סעיסנעמיד ערעדנא

 .רעטאעט רעשידױ רעטוג .רעטאעט רעשידױ .דעטאעט זיא׳ס

 ,םעלבארפ־ןדאפדלאג םעד ףיוא טלעטשעגפא רעגנעל לסיב א ךיז באה ךיא

 .תומחלמ־טלעװ עדײב ןשיװצ רעטאעט ןשידױ םוצ תוכי_יש עםיורג א טאה סע לי״יװ

 עטמיראב טריפעגפיוא תומחלמ־טלעװ עדײב יד ןשיװצ טאה עניב עשידױ יד
 טנכײצעגסיוא ךיז טאה רעליפשיוש רעשידױ רעד .ראוטרעפער־טלעװ םענופ ןסעיפ
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 ;״ראזיװער״ סלאגאג ןיא װאקרוט טנומגיז .ראוטרעפער־טלעװ םעד ןיא דיוא

 ;״ריל גיניק״ סריפםקעש ןיא םלעאכימ ;״ןגראק״ םרעילאמ ןיא גרעבמאס קיזי״יא

 סאװ רעד״ ןוא ״ןבעל רעזדנוא ןופ געט יד״ סװעיערדנא ןיא ״עפורט רענליװ״ יד
 טריפעגפיוא דיוא עינעמור ןיא טאה ״עפורט רעגליװ״ ענעגײא יד .״שטעפ יד טגירק
 טאה עשראװ ןיא ״טנגױ ראפ רעטאעט״ רעד .״ןעדנאד שזראשז״ םרעילאמ
 סאד טכארבעגמוא טאה םערוטש רעש׳ינאטװעט רעד רעדייא ,גונעג שילאבמיס
 סנילטײצ ןרהא ןיא ״םערוטש״ סריפסקעש טריפעגפיוא ,םוטנדלי עשלעפארײא

 .״טיוט סנאטנאד״ סרענכיב ןוא גנוצעזרעביא

 רעד ףיוא ןראװעג טליפשעג זיא׳ס סאװ ןענעכערסיוא ץלא סאד ןעק רעװ
 -ילאראמ,עשיזיפ ערעװש לפיװ טימ ? תומחלמ־טלעװ ײװצ יד ןשיװצ עניב רעשידלי

 יד רעבא ?ןראװעג טכעלקריװראפ ץלא סאד זיא םירוסי עלעירעטאמ ןוא עש
 ןט19 ןופ ןראי רעדס יד ןיא טײרפאב טאה ןדאפדלאג סאװ ,עיגרענע־ליפש
 ןקיטציא ןופ ןראי רעקיםללרד יד ןופ ףום םוצ זיב ןטלאהעגנא טאה ,טרעדנוהראי

 .״טרעדנוהראי םענײש״

 ראיטקא ןשידלי םענופ טקניטסניאליפש רעד ךיז טאה סאטעג יד ןיא דאנ
 •טניװ םעניורב ןטמסראפ םעד טימ טלגנארעג

 ןטריזינעצסניא ןטימ ןביוהעגנא ךיז טאה רעטאעט רעשידלי רעד ,קידרעװקרעמ
 זיא ןוא עינעמור ןופ ןעקנעש ןוא סענײשט יד ןיא ״רעגניז רעדארב״ יד ןופ דיל

 .עשראװ ןיא טנעװאטעג יד ןשיװצ ןראװעג טמוטשראפ

 ־רעװ לומאפ״ ,טשעראקוב ןיא ״אצינגישז״ :רענטרעג־רעטאעט עקיטפול יד ןופ
 דײרפ ליפ יוזא טימ ןטכיולעגפיוא טאה רעטאעט רעשידלי רעד װו ,סאי ןיא ״עד
 עקיצומש עגנע יד ןשיװצ לאקאל םענשוד א זיב ,האנה־ליפש רעשילאקיזומ ןוא

 .עשראװ ןיא אטעג םענופ טנעװ

 ־ארב״ יד ןופ טסײה סאד ,רעטאעט ןשידלי םענופ דאירעפליפש רעצנאג רעד
 .ראי טרעדנוה טרעיודעג םיוק טאה ,1939 ראי ןלאטאפ ןזיב ״רעגניז רעד

 ־ריטאנ א טימ ןבראטשעג טשינ זיא עפארײא־חרזמ ןיא רעטאעט רעשידלי רעד
 רעדיװ ןוא לאמ א ךאנ ןכללרטשרעטנוא רדםכ סע ןזומ רימ ,זיא רע .טיוט ןכעל
 .ןראװעג ןסירעגרעביא לאטורב זיא םטירליפש רעד .ןראװעג טעדראמרעד ,לאמ א
 ץלא .עניב רעד ןופ ןפמאל יד ןשאלעגסיוא טאה טניװ רעשישטײד רעניורב רעד
 ןענעז ןבילבעג .ןראװעג טקעמעגפא זיא דײרפליפש ,מטיר ,רילאק ןעװעג זיא םאװ

 .״ןעװעג זיא לאמ א״ :טנכײצראפ סאװ טנאה עקירעיורט ,עדימ א .תונורכז זיולב

 ןיא ןראװעג ןריובעג זיא רעטאעט רעשידלי רעד :קידרעװקרעמ תמאב זיא׳ס
 עמאס ןיא ,רעטאעט רעד זיא המחלמ א ןופ טללצ ןיא ןוא .המחלמ א ןופ טללצ רעד

 .ןראװעג טקיטשרעד — ילב ןטימ
 זיא םוקילבופ ןשידלי םענופ ,סעסירטקא עשידלי ,ןראיטקא עשידלי יד ןופ
 ןגארט ,סנ יפ־לע ןראװעג טעװעטארעג ןענעז סאװ עטלײצעג יד .שא ןראװעג

358 



 ןעײסע

 ,ןראיטקא עשידלי עטלײצעג יד ײז .ראה ערעײז ןיא ןוא ןגיוא ערעײז ןיא שא םאד
 רענײש ןרערט זיב ןוא רעלעניגירא רעסיורג א ןופ סריל גיניק עתמא יד ןענעז

 .טשינ ךשמה ןײק רעמ טאה סאװ ,עיצידארט־רעטאעט רעשידיי

 ףיוא ןיגאבליפש םײב עלערימ ןופ גנאזעג־המותי סיאד טגנילק ןרעיוא יד ןיא
 ־ראװ ןופ ןסאג יד ףיוא גנאזעג־המותי סאד ןוא ״עדרעװ לומאפ״ ןופ רעטערב יד

 .אטעג רעװעש

 עלא !ןרעמאקזאג עשישטײד יד ןיא ןראװעג טקיטשרעד זיא עידאלעמ יד
 ףיוא טכיל רעײז ןפראװעג א־טשרע טא ןבאה סאװ ,ךעלפמעל־עפמאר עטרילאק
 ןליפש עניב רעטקידײלעגסיוא רעד ףיוא ,אטשינ רעמ ןענעז ,עגיב רעקידעבעל א
 ןשידלי ןטלא ןפיוא טכאנ י_יב״ ,עשילאבמיס יד טשינ ,עתמא יד ,סנטאש יד זיולב

 .״קראמ־טלעװ
 ןשידלי ןטקיני_יפראפ םעד לאמקנעד א ןלעטשקעװא ןױמד ןיא שטאכ רימאל
 יד ןלעטשקעװא ןלעװ רימ זא ,ןייז טעװ ליאמקנעד רעטסקיסאפ רעד ןויא .רעטאעט

 .״תומותי י_ירד״ יד ןופ ןרוגיפ

 ״המותי יד עיסאכ״ .״ןירעכאמ־ףושיב״ סנדאפדלאג ןופ המותי יד עלערימ
 ןשידױ םענופ ןוא אטעג ןשידײ ןופ המותי עטצעל יד ןוא עמארד סנידראג בקעי ןופ

 .דלעפנעמולב אנאיד — םאטש־רעטאעט

 זלאבמיס .רעטאעט ןשידױ םענופ סעיצארג עקירעיורט י_ירד יד ןענעז סאד
 .ןורכז רעזדנוא ןיא ,טימעג רעזדנוא ןיא אד ןענעז ײז ? םײװ רעװ .רעמ רשפא

 .רעגנעל סאװ ןטלאהראפ ײז רימאל .ןורכז רעזדנוא ןיא רקיע רעד

 רעשידױ רעכעלטלעװלא ,״תומחלמ־טלעװ עדײב ןשיװצ עיפארײא ןיא רעטאעט רעשידױ״)
 (1968 קראי־ױנ ,סערגנאק־רוטלוק
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 רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא געמ ןיימ

 (1961 ינױ ,קראי־ױנ ,לעטאה ןאטליה־רעלטאטם ןיאי טעקנאב־לבױ םי.יב עדער)

 ידכ עגר א ןביוילרעד רימי טעװ ריא .טסעג עבושת ןוא רעציזראפ רעבושח
 ןײמ זיא׳ס יװ .הליפת־טנװא ןײמ לויק א ףיוא ןגאזוצפא ,החנמ א ןפאכוצפא
 םענעגײא ןײמ ןופ הליפת־טנװא ןײמ ןגאזפא ךיא לעװ ןא דימת ןופ רעגײטש
 :ןגאז ןצראה ןיא ךיז י.יב ליטש טלאז ריא זא ןטעב זיולב ךיא לעװ ךי.יא .רודיס

 ןןמא

 .דלאגלקנוט .טנװא רעליטש

 .ןיױו לזעלג םייב ץיז דיא
 ן גאט ןי.ימ ןופ ןראװעג זיא סאװ

 .ןי_יש א ןוא ןטאש א
 דלאגלקנוט עגר א שטאכ לאז

 .ןײרא דיל ןי.ימ ןיא

 .דלאגלקנוט .טנװא רעליטש

 דלי רעארג רעטלא ןא
 ביוטש םעד קעװא םורפ טנװאד

 .דיראי־ראי םעד ןופ

 דײ םעד ןופ למרומ א שטאכ לאז
 .דיל ןיא רימ וצ ןי.ירא

 .דלאגלקנוט .טנװא רעליטש

 ;ןײא־טלעװ ,םיוא־טלעװ טניװ

 ךאװ ןזעװעג סאװ רעיורט רעד
 .ןי_יא לדניה א יװ טפאלש

 ףאלש ױ_יז זיפ םעטא ןא שטאכ לאז
 .ןי_ירא רימ וצ דיל ןיא

 .דלאגלקנוט .טנװא רעליטש

 •טילפ לגיופרעמוז א

 דלאג ןוא ארג — עני_יז לגילפ יד
 .״טיהאב טאג״ ןיא קעװא

 ילפ ןײז ןופ רעטיצ א שטאכ לאז
 .דיל ןיא רימ וצ ןײרא
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 ןעײסע

 .דלאגלקנוט •טנװא רעליטש

 .ןײװ ןוא געװ ןוא טנױו

 ? גאט ןײמ ןופ ןראװעג זיא סאװ

 •ןײש א ןוא ןטאש א

 דלאגלקנוט עגר א שטאכ לאז
 .ןי-ירא רימ וצ דיל ןיא

 ןיא טרפב ןבעל ןכעלשטנעמ ןדעי ןיא עטאד עטסנרע ןא ןענעז ראי קיצכעז
 ״ןקידװענח״ םעד ןיא ןראװעג ןריובעג זיא םאװ ,רעטכיד ןשידלי א ןופ ןבעל

 .טרעדנוהראי ןטםקיצגאװצ

 עדײז רעד ןפאשעג ןוא טבעלעג ךאנ טאה ,ןראװעג ןרױבעג ןיב ךיא ןעװ
 ־עטיל רעשיערבעה ןוא רעשידלי רענרעדאמ רעד ןופ רעפאש רעד ,עלעדנעמ ׳ר
 יוזא טראװ עשידלי סאד טפײלשעג טאה ןוא סעדא ןיא ןםעזעג זיא רע .רוטאר
 סע לעטש ןוא םענ טא •גנוריצ לקיטש א יװ טעשטשילבעג טאה׳ס זיב גנאל

 .תורוד־רוד ראפ קגארשגגוריצ ןלאנאיצאנ ןיא ןיירא

 ןופ ןבעל ןשידלי ןרעביא טפושיכעג ןאד ךאג טאה לכײמש סמכילע־םולש
 ־עג וױטלוטניא שוריפב טאה קלאפ עקידנדער־שידלי עצנאג סאד .עפארײא־חרזמ
 לאמ ןײא קלאפ א וצ טמוק סאװ ,ןעמאנעפ א טימ ןאט וצ טאה׳ם זא ,טליפ

 .תורוד ןיא
 וצ ידפ ןםאמ ענעגײא ענללז טימ ןטםעמ םיא ףראד ןעמ סאװ ,ןואג א

 .לםילש א םיא וצ ןעניפעג

 ןגעװ סאמ םעסעלעטאטםירא טימ ןריפםקעש ןטסעמ טשינ ןעק ןעמ יװ טקנופ
 ןסאמ עשירארעטיל עקידנםיורד טימ ןטסעמ טשינ ןעמ ןעק יוזא ,עידעגארט
 .םזיציסאלק רעשידלי ,ליטס זיא טײקידװעדעראב ןללז .םכילע־םולש ןעמאגעפ םעד

 רעקיטראנגײא ,חסונ ראנ ,קיטאבארקא ןײק טשינ זיא טקגופ ןרעביא גנורפש ןללז
 .חסונ רעשידלי

 ךופיהל ,השעמ־סקלאפ עשידיסח יד טריזיליטס לאמצנעד ךאנ טאה ץרפ .ל .י
 טימ טשינ ביוא ,טלטניפעג ץרפ טאה טקנופ ןרעביא גנורפש סמכילע־םולש וצ

 .ךעלעטגיפ רועיש א ןא טימ שוריפב זיא ,ןגיוא יד

 .קנוװ ןפיוא ליטם־השעמ רעשידיסח

 עגללז ןיא ןענופעג ןצרפ ללב טאה השעמ־סקלאפ עכעלטלעװ־שידײ יד ןוא
 .ןוקית ןלאטנעמונאמ א ״ןטכישעג עכעלמיטסקלאפ״ עכעלכיילגראפמוא

 רעשידלי רעד ןופ ףשכמ רעד ,ןדאפדלאג םהרבא טבעלעג ךאנ טאה לאמצנעד
 ןדעי ןיא ןוא טאטש רעדעי ןיא טעמפ ןטכיולעגפיוא ןבאה םעדוב־רעטאעט .עניב

 .ןדלי טבעלעג ןבאה׳ס װו לטעטש
 לקיטלאש םעװראב א ,ראי ןביז ןעװעג טלא ןיב ךיא ןעװ טקנופ ,1908 ןיא
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 רעגנאמ קיציא

 ןיב דיא װו טאטש רעד ןיא ןעמוקעגראפ זיא ,ץיװאנרעשט ןופ ןסאג יד רעביא
 ןעניורק טוװרפעג טא.ר ןעמ װו ״ץנערעפנאק־דארפש רעצױואנרעשט״ יד ןריובעג
 םענופ ןכארפש עלאנאיצאנ ײװצ יד ןופ ענײא יװ ךארפשסקלאפ עשידיי יד

 .קלאפ ןשידלי

 ןוא דארפש ןי_יז ראפ ,קלאפ א ןופ ןבעל ןיא טנעמאמ רענעביוהרעד אראס
 •רוטארעטיל

 טפאלקעג טאה רע .םעדא ןיא טלמוטעג קילאיב ןמחנ םײח ךאנ טאה לאמצנעד
 :עציילפ ןיא רעבינרש ןשלערבעה ןוא ןשידלי ןדעי שירעדורב־טוג

 ...ןײז ךאנ טעװ׳ס ...י.רעדורב רעטוג ,בײרש .ןטנאילירב טימ דלאג זיא׳ס —

 .ןראװעג ןגיולפעג םעבאב־סעמאמ־סנטאט רעײז ןיא ...ןי_יז ךאנ טעװ׳ס
 .רוטארעטיל ןײא — ןכארפש ײװצ ...ןכארפש ײװצ — קלאפ ןײא —

 רעלאיצאס ןוא רעלאנאיצאנ רעקיטכיװ א ןראװעג זיא דארפש עשידלי יד
 .ןסיװעג עלאיצאם ןוא עלאנאיצאנ םאד טכאװעגפיוא טאה שידלי ןיא .ראטקאפ

 רעד טימ ךארפש רעשידלי רעד ןופ עיצקנופ יד ןכיילגראפ ןעמ ןעק ןיז םעד ןיא
 •שלערבעה ןשיכ״נת םענופ עיצקגופ

 עלעגנײ שידלי א .דניק ריא טרםומעג עמאמ עשידלי א ךאנ טאה שידלי ןיא
 סרענלעז עשישטײד עגנױ ײװצ .סאג רעד ףיוא טליפשעג דיז טאה עשראװ ןיא
 ־עג םיא ,םיא ןופ טכאמעג קזוח ,דניק ןשידלי ןרעביא טעװעקעדזיא דיז ןבאה
 ריא טימ ״ליפש״ ןשיטםידאס םעד וצ טקוקעגוצ דיז טאה סאװ ,עמאמ יד .ןגאלש
 םאד ןביוהעגפיוא טאה יז .רעיוט םענופ ןפאלעגסיורא לאמ א טימ זיא ,דניק
 דיז טאה סאװ ,עלעטיה סאד ןאטעגנא קירוצ םיא טאה יז .דניק ענעגאלשעצ
 ײװצ יד וצ טשינ ,דניק םוצ טגאזעג טאה יז ןוא ,סאג רעד ףיוא טרעגלאװעג

 :ןשטייד עטרידנומ

 .שטגעמ א אז ןוא ףיוה ןיא דיז ליפש .ןארא יאג —

 סאד טלעטשעגפיוא טאה ןעמ רעדײא דאנ טליפשעגפא ךיז טאה ענעצם יד
 ,םיובלעגיז רוטרא שודק רעד טלײצרעד רימ טאה דאזיפע םעד .עשראװ ןיא אטעג

 .ןגיוא עגעגײא יד טימ ןעזעג סאד טאה סאװ
 ןופ טגעניטנאק ןטסרעטצניפ םעד ףיוא טבעלעג טאה םאװ ,קלאפ םוש ןײק
 םאד יװ ״שטנעמ א י_יז״ םעד טריטנעצקא ףראש יוזא טשינ טאה ,ןטנעניטנאק עלא
 ןוא ראלקלאפ ןי_יז ןיא י_יס ,ןבעל ןכעלגעט־גאט ןי_יז ןיא ייס — קלאפ עשידלי

 .רוטארעטיל ןי_יז ןיא י_יס

 רעכעלשטנעמ א י_יז״ ;״שטנעמ רעשידלי א ײז ;״שטנעמ א ײז״ ;״דלי א ילז״
 טסײרד ײז ןעק ןעמ .ןושל־עמאמ ןיא ןעגנילק רעטרעװ יד ןײש יװ — ״דלי
 ־סקלאפ ןשידלי ןטעדראמרעד םעגײש ןצנאג רעזדנוא רעביא אטאמ א יװ ןלעטש
 .רוטארעטיל רעשיגארט ןוא רענײש רעצנאג רעזדנוא רעביא ןוא עפארײא ןיא ןבעל

 ? טכאמעג קזוח רעטיב ןוא ףראש יוזא עלעדנעמ ׳ר עדײז רעד טאה ןעמעװ ןופ
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 ןעײסע

 ךיז רע טאה ראפרעד .שטנעמ א ןײז טלאװעג טשיג טאה סאװ ,דײ םעד ןופ
 דיי א ןופ םש םעד ״םעקינלארשי בהוא ענרעדאמ״ ערעזדנויא י_יב טפיוקעגגײא

 ...טימעםיטנא ןא
 ,סאװ סעלעדנעמ ׳ר עבלעזא רוטארעטיל רעײז ןיא טאהעג ןשטײד יד ןטלאװ

 ־קאמשעג עשישטי״יד עדעי ,תושפיט עשישטינד עדעי ןריציפיראלג וצ טאטשנא
 רעביא ״שראמ־עזנעג״ ןשישטײד םעד טכאלעגפא שיריטאם ײז ןטלאװ ,טײקיזאל
 טמעשראפמוא קיטולב יוזא ןעגאטשעג טשינ טנײה ןשטײד יד ןטלאװ ,טלעװ רעד

 .טײהשטנעמ רעצנאג רעד ראפ

 ־עג רעכעלשטנעמ רעקיטכיל אזא ףיוא ןזייװנא רימ טעװ םאװ ,םעד ראפ
 וצ ךיא גאז ,רוטארעטיל רעשישטײד רעד ןיא רעקיכלימ רעד היבט יװ טלאטש
 ןםי״יװ ןזיב רעינאפמאש טימ עקאט ראנ ,עװאק לזעלג א טימ טשינ טעקנאב א

 .ןײרא גאט

 ףיוא ץילב רעשיטםינאמוה רעטצעל רעד ןעװעג זיא רוטארעטיל עשידלי יד
 ןוא רוטלוק ןי״יז טימ טריצלאטש לאמ א טאה סאװ ,טנעניטנאק ןרעטצניפ א

 .עיצאזיליװיצ

 ןוא רעשישטײד רעד ןיא דניק םוצ גנולצאב יד ןכי״ילגראפ וצ גונעג זיא׳ס
 .רוטארעטיל רעשידלי

 ןייז .רעגעכײצ ןוא ״טסיראמוה״ רעשישטייד א ןעװעג זיא שוב םלעהליװ
 רעקילדנעצ ןופ ןראװעג טנעײלעג זיא ,לשמל ,ץיראמ ןוא סקאמ ןגעװ לכיב
 רעשישטײד רעד ןיא ךוב שיסאלק א טנייה ךאנ זיא ןוא רעדניק עשישטייד ןענאילימ

 .רוטארעטיל־רעדניק

 ־ארד סאװ ,סרעפיטש ײװצ .ךעלגנלי עשישטײד ײװצ ןענעז ץיראמ ןוא סקאמ
 זיא ףום רעײז .םענעי ןוא םעד ךעלציפש פא ןעוט ײז .טנעװ עכי_ילג ףיוא ךיז ןעפ
 .ךעלדגרעק ףיוא ײז טלאמעצ סאװ ,לימ א ןיא ןיירא ןלאפ ײז .רערעטיב א רעבא

 ־עלאמעצ •ײז טנעקרעד ריא רעבא ,ענעלאמעצ ײז ריא טעז ךוב םענויפ ףום םי_יב
 .ץיראמ ןוא סקאמ יװ םיוא ײז ןעעז טײהרענ

 ־םולש .״ראמוה״ ןשישטײד ןימ םעד ןיא םזידאס רעשישטי_יד שיפיט אראם
 ןײרא וליפא ךיז טפאכ ײז ןופ רענײא .סרעפיטש ךיוא ןענעז ךעלגנלי סמכילע
 ןעמונעגרעביא יוזא זיא דניק עשידלי סאד •רעיופ ןעמערא ןא ןופ ןטראג ןיא
 םיוא ךיז טכוד םיא זא ,ןדלי יד ןאטעגנא ןבאה םיתשילפ יד סאװ ,תורצ יד טימ
 םיתשילפ יד ןופ פעק יד סע ןענעז ןטראג סרעיופ ןיא טיורק ךעלפעק יד זא
 רעפײא ןשיטאירטאפ ןײז ןיא .ײז טימ ןענעכערוצפא ךיז הװצמ א זיא׳ס זא ןוא
 ־עיורט סרעיופ םעד רעבא .לדנטרעג־טיורק םענײלק םעד ןיא ןברוח א רע טכאמ
 םעד ןלאצאב ףראד סאװ ,ןטאט םעד ןופ םינפ טגראזראפ םאד ןוא ןגיוא עקיר
 ןייז טימ ךיז טמעש רע ןוא ״טאירטאפ״ םענײלק םעד סיוא ןרעטכינ ,ןדאש
 רעמערא רעד טשינ ןוא עטאט רעד טשינ :טשינ רענײק .וטפיוא ״ןשידלעה״
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 רעגגאמ קיציא

 טנייש הטרח עטרעטיילעג אזא .סעקשירק ףיוא ״טסירוטנאװא״ םעד ןלאמעצ רעיופ
 :לרעפיטש ענײלק סאד ןטםײרט ךיז טליװ׳ס זא ,גנולײצרעד רעצגאג רעד ןופ סיורא

 ןדאש םעד ןלאצאב טעװ עטאט רעד .רעטנוא טשינ טײג טלעװ יד ,השקשינ —
 לדגטרעג םאד ןצנאלפראפ ןוא עםוב א ןכאמ ךאנ טעװ רעיופ רעמערא רעד ןוא

 .טיורק ךעלטפײה עשירפ טימ

 ו ךם א רעײז רעבא טגאז סאװ ךײלגראפ רענײלק א
 ןעגעז דײר ענײמ .טארעפער ןײק ןטלאה טשינ טנײה רעבא ליװ ךיא...

 .ןצראה ןופ ךיז ןדערפארא ןא יװ רעמ טשינ

 רעשידיי רעד ןיא געװ ןי״ימ ןגעװ רעטרעװ עטקעריד ראפ א טציא ןוא
 .רוטארעטיל

 זיא .םנטאש עשידאלאב טימ לופ ןעװעג ןא ביוהנא ןופ זיא טימעג ןײמ
 .םזיטימעסיטנא ןשיסאלק ןופ דנאל א ןיא ןסקאװעגפױא ןיב ךיא ? רעדנוװ א סאד

 ןרעביא טנטאשעג ןבאה ,עשיסקאדאטרא־שיכירג יד ,םעװקרעצ יד .עינעמור ןיא
 זיב טניוװעג באה ךיא װו ,דנאל סאד ,ןליופ .ןראפעג ןוא םס טימ בושי ןשידלי
 .טפראשראפ רעמ ךאנ עקידנטאש סאד טאה ,המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד וצ

 רעד ,רענײא :סנטאש ײװצ טנכײצעג ךיז ןבאה ןליופ ןיא דלי ןדעי רעטניה
 רעדמערפ א ןטאש א — רעטײװצ רעד ןוא אפוג דלי םענופ ןטאש רענעקארשרעד

 .ןײצ יד ןשיװצ רעםעמ א טימ

 באה טימעג ןשידלי ןי״ימ ןיא טנטאשעגנײרא ןבאה סאװ סנטאש עלא יד טא
 םורא ןוא רימ ןיא עש׳ידאלאב סאד ןוא עדאלאב ןי״ימ ןיא ןרעטייל טוװרפעג ךיא

 .קיזומ ןיא ןעלדנאװראפ רימ

 ליױו ,רעכעלריפסיוא לסיב א ןלײצרעד ךיא ליװ דאזיפע ןײא ןגעװ ראנ
 ־נאלאב וװ ץעגרע טאה ןוא גנוקריװ עקידנרידיצעד א רימ ףיוא טאהעג טאה רע

 •ןפאש ןיימ ןיא עשידאלאב ןוא עקידנטאש סאד טרים

 .עמשטערק רעטשעראקוב א ןיא טכאנ י_יב טעפש ןסעזעג ךיא ןיב לאמ ןײא

 .ןיבור לארשי ר״ד — ןילרעב ןופ טםאג א ןעװעג זיא רימ טימ
 .קיצעביז םורא ןופ ןאמ רעטלא ןא ןלאפעגנינרא זיא טכאנטימ ךאנ טעפש

 ,״רעגניז רעדארב״ רעטצעל רעד ןעװעג זיא סאד .ןפוליגב טוג ןעװעג זיא רע

 .גיװדול רעטלא רעד

 סיורג א ןסאגעגנא ךיז טאה רע .שיט רעזדנוא וצ ןטעבראפ םיא ןבאה רימ
 ןביוהעגנא רע טאה רעטעפש ןוא שודיק ןטשידליראפ ןימ א טכאמעג ,ןייװ זאלג

 .ראוטרעפער רעדארב ןי_יז ןופ ןעגניז

 ־הבצמ רעד״ דיל םרעשזראבז לװלעװ ןעגניז טקידנעראפ טאה רע ןעװ
 :עפארטם ענעגײא ןא טריזיװארפמיא רע טאה ,״רעגעלש
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 ןעײסע

 ןופ רעשזראבז עלעװלעװ ןוא ןדאפדלאג םהרבא ןגיל אד טא
 רעדירב ערעזדנוא

 רעדיל עםיז ערעײז טימ סאװ
 ,טפאשראפ ןגינעגראפ ןשטנעמ ליפ יוזא ײז ןבאה

 ,טבאמ ןא ןיוש ײז ןגיל טנײה

 .טכארטעג ןעקנאדעג עלעדײא עכלעזא ןבאה סאװ פעק ערעײז

 •ןײז יוזא ךיוא טעװ רימ ןופ ףוס רעד ןוא

 ןטלאטשעג יד זסאד זיא סאד טא :ןגיוא יד ןיא ןראװעג קיטכיל רימ זיא׳ס
 ,םינחדב עלא .ןױמד ןײמ ןיא טקיטכילעגפיוא ןבאה סרעגניז רעדארב יד ןופ

 ןענעז ,ןדיי תורוד טריזומא ןבאה סאװ ,םרעליפש־םירופ ןוא סרעכאמ־ןעמארג
 .״רעדירב ערעזדנוא״ ןופ רענײא ײז ןופ רענײא ןרעװ לעװ ךיא .קידעבעל ןראװעג

 ,װיטימירפ ןעװעג זיא ,ןעגנוזעג ןוא ןפאשעג ןבאה ײז םאװ ,סאד זא ךעלגעמ

 •עיזעאפ ןעװעג ךאד ןענעז ןײלא ײז רעבא ,עיזעאפ ענעביוהעג ןײק טשינ ראג

 ןיא טרעהעג באה ךיא סאװ רעדילםקלאפ ענײש יד טנאמרעד ךיז באה ךיא
 זיא סאװ השורי א .גנאלק ןוא בראפ ןופ עיגרא ארא׳ס .טאטשראװ םנטאט ןײמ
 .סיפ יד רעטנוא רקפה טרעגלאװעג ךיז טאה םאװ דלאג ,טזאלראװראפ ןגעלעג

 .ןעזרעד ןוא טרעהרעד באה ךיא ןוא

 ־חרזמ ןיא ןבעל ןשידיי ןגעװ ףירגאב ןשלאפ א ןעמ טאה עקירעמא ןיא אד
 .טײקשידיי־הרות ןוא־הבישי ןעװעג טראד זיא ץלא זא ןעמ טנײמ אד .עפארײא

 טרעדנוה ןוא בר ןײא ןעװעג זיא לטעטש ןדעי ןיא ? תמא רעד זיא סאװ רעבא
 רעטרעדנוה טאטש רעדעי ןיא רימ ןבאה עקירעמא ןיא אד .סרעליפש־םירופ

 •רעליפש־םירופ ןײא ןײק טשינ וליפא ןוא סיאבאר

 תוכז ןײז ןיא .טנאה רעד טימ רעליפש־םירופ םעד קעװא טשינ טכאמ
 ןי_ימ ןיא וליפא ;״רעדיל־הליגמ״ יד ןוא ״רעדיל־שמוח״ יד ןבירשעגנא ךיא באה
 םאװ תמאב לײװ .ןליפש־םירופ טבי_ירש סאװ ,ךאלמ א ןאראפ זיא ״ךוב־ןדע־ןג״

 ך ליפש־םירופ א ןא ןעװעג סע טלאװ ןדע־ןג א ראפ
 ןגעק טריטלאװער ןטלאװ סאװ עטשרע יד .ןדע־ןג רעשידױ ןײק טשינ רעכיז

 :ןײלא םיקידצ יד ןוא תובא יד ןעװעג ןטלאװ ,םעד

 טנױלעג ךיז טאה םעד בילוצ .רעכאמ־ךעלײרפ א ןא ןדע־ןג א רימ ךױא —
 ? ןטסאפ טימ ןוא תוליפת טימ ,דרע רעד ףיוא ןבעל א ןרעטצניפוצפא

 סאװ ,רעפארגאטאפ־ןדע־ןג רעד ,לדי_יז ךאלמ א ןאראפ זיא קילג םוצ רעבא
 ...ןדע־ןג רעתמא ןא עקאט זיא׳ס ןוא ןליפש־םירופ טבי_ירש

 (1961 ילױ 1 ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 דיל 8 ןגעװ

 ןיא גנאלקפא ןטײרב א ןענופעג טאה עװקסאמ ןיא סעצארפ רעטצעל רעד
 ,ןעמארג ענעפלאהאבמוא יד ןופ ןביוהעגנא .גגוטכיד רעשידנאבראפנטאר רעד
 יד וצ זיב ,ןעגנוטײצ יד וצ טקישעגוצ ןבאה רעדניקלוש עקיטראד יד םאװ

 .״סרעקיסאלק״ עטריזינאנאק ןיוש יד ןופ ןטײקנפלאהאבמוא עשיטעאפ

 הדירי א וצ טריפרעד טאה עיצקנופ רעשירעטכיד רעד ןופ גנוצעשגנירג יד
 ־סיד א דיז ןיא טגארט סאװ ,םזינדעיב ןאימעד רעד .ןטרעװ עשיטעאפ יד ןופ
 ־רעד ןפוא ןלאטאפ א ףיוא טאה ,סעיצידארט עשירעטכיד יד ןופ עיצאקיפילאװק

 .קינארכ רעטמארגעג רעד וצ דיל סאד טריפ
 ־רעביא ןא ,גגורעדנע ןא ןגעװ טסעומשעג ןעמ טאה טי״יצ עטצעל יד ,תמא
 ־ניס סקאנרעטסאפ סיראב .סרוק ןיא ןגיטשעג זיא קיריל ענײר יד .עיצאטנעירא
 ןאימעד סאד רעבא .ןטנעמסידאלפא ףיוא טראװרעד דיז טאה גנוטכיד עשיטעט
 ־רעדנימ שיטעאפ םעד ןופ טכאמ יד .ראה א ףיוא טזאלעגכאנ טשינ טאה עשינדעיב
 שיטעטסע יד ןופ לײט ןםיורג א ףיוא העפשה יד ןריוװעגנא טשינ טאה ןקיטרעװ

 .ןסאמ עטלושעג־טשינ

 ־ידיי־שיטעיװאס רעד ןיא דנאטשוצ־הדירי םעד ןעמ טריפש טלוב סרעדנוזאב
 .רעשירעשרעה־ןײלא טעמכ רעד ןראװעג אד זיא ליטסקינארכ רעד .גנוטכיד רעש

 ןיא ןאטעגנא טונימ רעםײה רעד ףיוא ףפית ךיז טאה טערקעד־הכולמ רעדעי
 .ןעװעג ריקפמ לוטיב טימ ןעמ טאה סעיצידארט עשיטעאפ יד .ןסנאנאסא ,ןעמארג

 טאה ןײלא ןוא דנאלםיוא ״ןשיטסישאפ־לאיצאס״ םענופ טאראב ןפיוא ןזאלעג ײז
 ־אד רעד .ראטנעװגיא ןשירעװאשװאב־טאטשלעדע ןפיוא ןגיגעק ןעמונעג ךיז ןעמ

 ןעי_יק רעבא טרעװ ןשיטעאפ־שיראטםיה א קפס םוש ילב טאה ראטנעװניא רעקיז
 ןבי_ילב :ןסײהעג טאה ,גאט ןקיטנײה םייב וױטימירפ ןקיזאד םעד ןעי״יקרעביא ןוא

 .גנוטכיד רעשידיי רענרעדאמ רעד ןופ ןעגנוכײרגרעד יד יבגל קילעטשרעטניה

 זיא טרעװ ןשיטעאפ רעקיצניװ רעדא רעמ א טימ קינארכ עטמארגעג יד
 רעד ןופ ,ןגאז וצ יוזא ,םראפטנורג יד ,גנוטסײל־טפיוה יד ןבילבעג ןוא ןזעװעג
 ןאימעד םאד טצעזעגרעביא ךיז טאה זדנוא י״יב .גנוטכיד רעשידלי ־שיטעװאס

 ...ןשיגעדליג םיאכ םעד ףיוא עשינדעיב

 סאװ ,רעדגוװ ןײק טשינ זיא חסונ ןשירעטראפער םעד טא טימ םפםה ןיא•
 ־קינארכ יד ןיוש ןבאה סעצארפ רעװקסאמ ןכאנ העש עבלאה א רשפא ןדא העש א
 סאד רעדײא .ןי״ירא סעיצקאדער יד ןיא ןסנאגאזער עשיטעאפ יד ןגארטעג ןטעאפ
 עיזיװ עשיטעאפ ןרעװ וצ טאהעג טי״יצ ךאנ טאה עװקסאמ ןיא ןעשעג עשיגארט

 ...דיל סאד ןעװעג קיטראפ ןיוש זיא —
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 ןעײםע

 .קיראכ יזיא ןזעװעג זיא טרעדעפעג ךיז ןבאה סאװ ,עטשרע יד ןופ רענײא

 ־עאפ א םשה ךורב ןיוש זיא רע .לגנײ ןײק טשינ ןיוש זיא טעאפ רעקיזאד רעד
 טעװארפעג עפמאפ טימ ןעמ טאה קירוצ גנאל טשינ .דראב א טימ עטאט רעשיט

 .ײליבױ ןקיראי־ןצפופ ןי״יז

 שיטסירעטקאראב זיא ״רעבאיטקא״ רעקםנימ ןיא טקורדעג ,דיל סקיראכ יזיא
 ןשירעפעש״ ןפיוא טכיל א טפראװ סע .חסונ ןשירעטראפער־שיריל ןצנאג ןראפ

 .ןטײקכעלגעמ עריא ןוא ״עיזעאפ״ ןימ םעד ןופ ״אפמעט

 ,ןקױראב טשיג ךיז ןעק ךיא
 .ןסאג רעביא ךימ טבי.ירט םע

 טפור ןזעװ רעצנאג ןײמ ראג
 .ןסאה רעקראטש טרעדאפ ןוא

 רעשינאגרא רעתמא ןופ םטיר םעד עפארטס רעד ןיא אד ןעמ טכוז טסיזמוא
 ןופ לפאצ ןוױסלוװנאק םעד ,סאה ןוױסלופמיא ,ןפראש םענעי ןײמ ךיא .האנש
 רעד ...רעבא ןײק ןופ טשינ טםײװ םאװ ,ןײצ יד טימ ץירק םענעי .םירבא עלא
 ־ליוװ א ראפ רעכיג ךיז טסאפ םטיר רעד ,לעטשנא םעד ףכיה טריקסאמעד םטיר
 םענופ ךמס ןפיוא דיז טזאל עפארטם עטשרע יד ןיוש ןוא ,טעלפוק ןשירעגנױ

 .ןריגיראק טכי.יל םטיר

 •ןקױראב טשיג ךיז ןעק ךיא

 ,ןסאג רעביא ךימ טביירט סע

 דיומ רעדעי טימ רימ ךיז טליװ׳ס
 ...ןסאפש רענלעז השעמ

 ־ראפ טכעלש א ןופ טקודארפ םעד ,םטיר ןופ טייקשיטנעטיוא־טשינ רעד וצ
 עטײװצ א ןגיוא יד ןיא ךאג ךיז טפראװ ,״גנולעטשאב רעלאיצאס״ רענענאטש

 .ךאז עקידרעװקרעמ
 עטקידלושאב 16 יד ןפורעגנא םעצארפ רעװקסאמ ןפיוא טאה רארוקארפ רעד
 ־עגײא םעד ראפ קידנעניפעג טשינ ,ןעמארג ןיא רעטראפער רעד .״טניה ענעגושמ״
 ־ראפאטעמ ענײלק א טכאמ ןוא טשינ ךיז טליופ ,דליב עקיטיונ סאד ״ןסאה״ םענ

 :רארוקארפ םי_יב האולה

 װעינעמאק ,װעיװאניז ,יקצארט
 .װעלעק א ףיוא װעלעק א

 טלעװ־םידײש עטםיװ רעײא
 .ףעלעװצ ןגאלשעג גנאל טאה

 ףראד ,רארוקארפ־לארענעג עמאס םייב האװלה אזא ןעמוקאב ןיוש בױא ןוא
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 גאט עלא טשינ ןעמ טפאכ האיצמ אזא .ןזאלסיורא גנירג יוזא טשינ ןיוש סע ןעמ
 טעאפ רעד עקאט טלאה :טײקיגײלק א ,טײקינײלק א ...ןעמעװ ײב ךאנ ןוא
 א ןיא םױא לאמ א ךאנ ריא טימ טסיש ןוא ןײצ יד טימ עראפאטעמ עשיטניה יד

 :עפארטם רעטײװצ

 ןפורנא טלאװ ךיא ןעװ ,טנוה ןײמ
 ,״װעיװאניז״ יצ ,״יקצארט״

 ראג הפרח ןופ טנוה ןי״ימ טלאװ
 .ןעיאװ וצ ןרעהפיוא טשינ

 עלא וצ טקישעג עזומ עכעלרעגריבנײלק יד טאה ןעמארג ןיא רעטראפער רעד
 ־נײלק ענעי ,ןדיומ עטלא יד ,רעטכעט עשיפמילא יד טימ ןקיװק ךיז ןלאז .תוחור
 טאה ,לאמ סאד יװ ,לאפ אזא ןיא .ץענערג טי.יז רענעי ןופ ןטעאפ עכעלרעגריב
 טשינ רשפא זיא׳ס ןוא ,רארוקארפ רעד ןעמונעגרעביא עזומ רעד ןופ עיצקנופ יד
 ןוא רעשירעפעש ראפ ןזיװעגסיורא ךיז טאה רארוקארפ רעד סאװ ,לאפוצ ןײק

 ...םירבח עני_יז ןוא טעאפ רעקסנימ םעד ןופ רעלעניגירא

 טלעפ עשיטע־אפ סאד טלעפ סע װו ,טראד :לאפוצ ןײק טשינ זיא׳ס .ס .פ
 .עשיטע סאד ךיוא אלימב ןיוש

 (1936 רעבמעטפעס 11 ,עשראװ ,״גנוטייצסקלאפ עיינ״)
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 ןיקלאה לאומש וצ וױרב רענעפא ןא

 ,ןיקלאה רעביל ןײמ
 אטשינ רעמ ןיוש טסיב וד זא ,סײװ ךיא שטאכ וױרב םעד ריד בי״ירש ךיא
 לי-יװ ,ןײגרעד טשינ רעמ ריד וצ טעװ וױרב ןײמ זא ,עקידעבעל יד ןשיװצ
 רעטריצילפמאק רעײז א זיא עטיוט יד ןוא עקידעבעל יד ןשיװצ רעקראפוױרב רעד

 .ןיגע רערעכיז טשיג ןוא
 ,היװל ןײד ךאנ ,טיוט ןײד ךאנ טציא וױרב םעד ריד ךיא בי.ירש ךאד ןוא

 םײב טקישעג טשינ ריד ךיא טלאװ לוױרב אזא זיא .וליפא הרובק ןײד ךאנ
 רעבא ,טשינ וטסײװ רשפא לײװ .ןטאשראפ טנעקעג ריד טלאװ׳ם לי_יװ ,ןבעל
 ־עקאר באה ךיא) טסילאטיפאק רעקיטלאװעג א ןיב ךיא זא ,טסײװ .ד .װ .ק .נ יד

 ,טםילאירעפמיא רעקידארומ א ןיב ךיא זא ןוא .(ענעשעק־לטסעװ ןיא ןרעלעפ

 לי-יװרעד ןוא םעקשעלאה יװ סעירעפמיא גנילש ךיא .טײק ןוא דניק ךאד טסײװ
 ־סילאירעפמיא עקיטלאװעג ץוחא באה ךיא לײװ ,טאשראפ טשינ רימ סע טאה

 .ןעײדראפ וצ ײז ןוא ןעגנילשוצפארא ײז טײקלעפ יד ןטיטעפא עשיט
 ־ראפ־עירעפמיא עסיורג יד ןופ רענײק טגאמראפ טשינ טאה טײקיעפ אזא
 ןבאה ײז .םענײלק םעד ףלאדא זיב ןסיורג םעד רעדנאסקעלא ןופ — סרעפאכ

 .ןכערבסיוא גנידצלא טזומעג ףוס לכ ףוס
 באה ךיא סאװ ראפ ןיוש וטסײטשראפ ,ןיושראפ אזא עקאט ןיב ךיא ביוא
 טלאװעג טפא רימ ךיז טאה׳ס .ןבעל םי_יב וױרב א ןבי.ירשוצגא ריד טגאװעג טשינ
 ךיא רעבא ,רעדיל לכיב י.ינ א םני.יד ןענישרעד זיא׳ס ןעװ רקיע רעד ,ןאט סע
 דנאבראפ־ןטאר ןיא ןעמעװ .ןײלא טםײטשראפ וד ...לײװ ןאטעג טשינ סע באה

 ? ןײרא ליומ ןיא רעגניפ א ןגײל ןעמ ףראד
 .שרעדנא םעפע זיא טיוט ןײד ךאנ טציא

 ןא ןעװעג טסיב וד זא .ײװ רימ טוט טיוט ןייד זא ,ןגאז ריד ךיא ןאק טציא
 טעװ קרעװ עני.יד ןופ לײט רעםיורג א ןוא טעאפ רעשיריל רעטראצ ןוא רעלעדײא

 .ןאעטנאפ ןשידלי ןטליהראפ ןרעײלש־לבא טימי רעזדנוא ןיא ןבלללבראפ

 ־ןטעװאס ןיא סרעגניז־שידלי עלא ןשיװצ זא ,ןגאז ריד ךיא ןאק טציא
 ךאנ סערדא ןא טםאה וד .ךאז ןײא טימ םאנםיוא ןא ןעװעג וטסיב דנאבראפ
 זא ןםיװ ןוא ןעמוק ריד וצ ןענאק עטנעאנ .רבק ןלאגעל א ,רבק א .טיוט ןללד

 טליטשעגנללא טגיל ,דרע עלעגרעב םעד רעטנוא ,אד זא ,•ןבארגאב וטםגיל אד
 .טעאפ םעד ,ןיקלאה לאומש רעגניז ןלעדײא ןא ןופ ץראה סאד קיבײא ףיוא

 ןאק דנאבראפ־ןטאר ןיא ןטעאפ עשידלי עדאיעלפ רעצנאג רעד ןופ רעװ
 ? ריד וצ ןכיילגראפ ךיז
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 ןיא טעאפ רעשידלי רעקיצנײא ןײק ,רעבײרש רעשידלי רעקיצנײא ןײק
 .טכײרגרעד טםאה וד סאװ ,סאד טכײרגרעד טשינ טאה דנאל־ןטעװאס

 ?ןאמצראװש רשא ןופ רבק רעד זיא װו

 רעשידלי־שיטעװאס רעד ןופ רעביוהנא םעד ראפ ןטלאהעג עלא םיא טאה ריא
 ןפיוא טלעטשעג שממ ךיז טאה ןײטשפאה דוד דניק־רעטסעװשעג ןײז ;עיזעאפ

 .קױועשלאב א ןעװעג זיא ןאמצראװש רשא זא ,ןזללװאב וצ פאק

 טםירעלאװאק א ןעװעג זיא ןאמצראװש רשא ?תמא רעד ןעװעג זיא סאװ
 סעדנאב ענעדײשראפ ןעװ ,גירקרעגריב ןופ טללצ ןיא .ײמרא רעשיראצ רעד ןיא
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידלי טרימארגאפ ןוא טביוראב ןבאה ענלארקוא ןיא

 רעטיור א ןיא קיליוױירפ ןדלאמעג ךיז ,טאדלאס ןוא טעאפ רעשידלי רעד ,רע טאה
 ארומ טימ ןעװעג ןענעז סאװ ןגעװ יד״ ןעללרפאב טלאװעג טאה רע .עדאגירב
 רבק ןללז .ןלאפעג רע זיא גנוללרפאב רעד טא ראפ ףמאק ןיא ןוא ״טלעטשראפ

 .גאט ןקיטנללה םוצ זיב םינאנא ןבילבעג זיא

 שונײב גרוטאמארד רעגנױ רעד .ףמאק ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןאמצראװש רשא
 .רבק רעמינאנא ןא רעדיװ .םארגאפ א ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןאמײטש

 יװ •רוטארעטיל רעשיטעװאס־שידלי רעד ןופ ביוהנא רעד ןעװעג זיא םאד
 ןדנוװשראפ ןעגעז לגײפ־םערוטש יד ,סרעגאזנא יד ,עטשרע יד ןיוש !שילאבמיס

 .םירבק עזאלנעמאנ ןיא

 ןענעז רע יװ טײלעגנױ עשידלי עקילאצמוא ןוא ןאמצראװש רשא רעבא
 ןענעז םאװ ראפ .״ןגעװ יד ןופ ארומ יד״ ןבײרטראפ וצ ידכ ןעמוקעגמוא ךאד
 לרוג רעד ןעװעג זיא םאד ? דנאבראפ־ןטאר ןיא םירבק עמינאנא ליפיוזא ןאראפ

 .טעמכ םרעבללרש עשידלי עלא ןופ

 יז .ןראװעג טגיזאב עקאט זיא ״ןגעװ יד טלעטשראפ טאה סאװ ארומ יד״
 יז ,טרעקראפ .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז טאה יז רעבא ,ןראװעג ןבירטראפ זיא
 ךיז טאה יז .דנאל ןסיורג ןצנאג ןרעביא לגילפ עריא טײרפשעגרעדנאנאפ טאה
 ןרעהרעד םללב טרעטיצעגפיוא קיטסגנא טאה םאװ ,ץראה ןדעי ןיא טצעזאב

 .פערט יד ףיוא טירט עקיטכעדראפ

 ״ןטילצ ענעי״ ןופ ורמוא ןזעװרענ םעד ,דחפ ןכעלרעניא םעד ןופ זמר א
 עקאט טסײה סאװ ,רעדיל עטצעל סאקטיװק בײל ןופ םענײא ןיא ןעמ טניפעג

 :״ורמוא״

 ,טרעה יז ,ףאלש ןיא ,טכאנ ייב טפערט׳ם ןוא

 ,ןפאלש טינ ןעק ןוא ץלא ךיז ײרד ךיא

 ,טצכערק לטעב ןײמ לאמ וצ לאמ ןופ

 ,סטכעלש סעפע ןופ רימ וצ טדער סע

 .ןפאלראפ ץראה ריא טרעװ ורמוא טימ
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 ,ןעלגנאר וצ ףאלש ריא טימ ךיז טפאכ יז

 סיז־קיפעלק זיא ףאלש רעגנױ ריא
 ,ןעלגנא יד טמעלק ,ןגיוא יד טמעלק ןוא

 סיפ יד פארא ךיז ןלעטש׳ס ראנ
 .ןעגנאלרעד רימ וצ שינעשזדנאלב ןיא

 ,םיוק יז טגאז ,״ןפאלש טינ ןעק ךיא״

 ,רוביש־דגעמיורט ךאנ ףאלש ןקראטש טימ

 רעגעלעג ןײמ ףיוא וצ ךיז טראפש יז
 ,טמיור רימ וצ ןוא ,פאק ןײמ טעלג ןוא

 ,םיורט ריא רימ ףיזא ךיז ןופ טגאי ןוא

 ,רעטקיװקרעד ור טימ ,ףאלש ןגגױ ןוא

 — .ןײרא טכיוה יז טימעג ןײמ ןיא

 .ןי״יא ףאלש ךיא ןוא .ךאװ טרעװ יז ןוא

 רעד .תמא םעד טגאזעג טאה ״סטכעלש סעפע ןופ טדערעג סאװ לטעב סאד״
 רעמיטניא סנטײװצ ןײק סאװ ,סעפע ןא טגאז רעמיצפאלש ןופ ורמוא רעצגאג
 יד רעדא ורמוא רעד רעבא ,אי רשפא ,עגר א ףיוא .ןגאיפא טשיג ןאק םיורט
 טרעיוה ,ןגעװ יד ןאמצראװש רשא ראפ טלעטשראפ לאמ א טאה םאװ ,ארומ

 ,רעמיצפאלש ןרעביא טציא

 זיא ,ןראװעג טכעלטנפעראפ זיא דיל סאד יװ םעד ךאנ ,רעטעפש ראי א
 ןעמינאנא םעד ןעזרעד ךיז ראפ טאה אקטיװק בײל טעאפ רעד ןוא ,קאה יד ןלאפעג
 ־טעװאם ןיא רוטארעטיל רעשידלי רעצנאג רעד ןופ לרוג רעד — לרוג ןײז .רבק

 .דנאלסור
 עגר א טםיב ןײלא וד .ןלײצרעד טשינ ריד סע ףראד ךיא זא סײװ ךיא
 ןשיניזורג םעד ןופ טיוט רעד טשינ ןעװ .רבק ןעמינאנא םעד ראפ ןענאטשעג
 טימ ןוא ״ץראה קנארק״ א טימ סיורא זיולב טםלאװ וד יצ טסײװ רעװ ,ןאריט

 .ןראי עטצריקעגפא
 טשינ סע טאה ריד זיב רענײק סאװ ,סערדא ןא ,רבק א טסאה וד רעבא
 טשינ ןוא ןאסלעגרעב דוד טשינ ,קאבלוק השמ טשינ ,קיראכ יזיא טשינ ;טאהעג

 .שיקראמ ץרפ
 .רעפעפ קיציא — ײמרא רעטיור רעד ןופ קיגװאקלופ רעד טשינ וליפא

 סעפע ריד ךיא ליװ ,רעפעפ קיציא ןעמאנ םי.יב ןיוש טלאה ןעמ זא ןוא
 .ןלײצרעד

 ־ראפ־ןטאר ןיא טילפ א ןראװעג זיא םאװ ,ןליופ ןופ טעאפ רעשידיי רעגנױ א
 רע רעדײא םיא וצ השקב א סניײז ןבעגעגרעביא רימ טאה ,המחלמ רעד תעב דנאב

 .ןליופ ןײק ןראפעגקירוצ זיא
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 .טקישעג ןרעג ריד ײז טלאװ ךיא ןוא ,עניימ רעכיב עכעלטע ןטעבעג טסאה וד

 ןרעפעפ ןוא ןםלעאכימ טימ שינעגעגאב ןיימ טנאמרעד ךיז באה ךיא זא רעבא
 טעװ׳ם .ןקיש טשינ זיא רעסעב זא ,ןםאלשאב ךיא באה ,1943 ןיא ןאדנאל ןיא
 ךאנ ךיד טלאװ ןעמ ,השעמ א ףיוא הישק א לײװ ,ריד ראפ רעטניזעג ןייז
 טםילאירעפמיא־טסילאטיפאק אזא סאװ טמוק יװ :לבמיצ ןפיוא ןעמענ טנאקעג
 ןאיפש רעד טא .ןעײרעבײרש ערענאיצקאער ענײז ריד טקיש רעגנאמ קיציא יװ

 .ארעטעצטע ,ארעטעצטע ״טניאשזד״ םענופ

 .ךוב א םניימ ןטעבעג ןאדנאל ןיא ךימ ןבאה רעפעפ ןוא םלעאכימ ךיוא

 באה ,״ךאד ןרעביא סנקלאװ״ ךוב ןי_ימ ןענישרעד טלאמעד דארג זיא׳ס יװ יוזא
 ןוא הנתמ א ןרעפעפ ןוא ןסלעאכימ :טפירשוצ א טימ ײז וצ טכארבעג סע ךיא

 •ןעמאנ ןײמ טעמתחעג

 סע טאהעג ארומ ײז ןבאה ךאד ןוא ,טפירשפיוא עקידלושמוא אזא ךיז טכוד
 ןבאה ײז .הלילח ,ארומ ןבאה ײז זא ,טגאזעג טשינ רימ ןבאה ײז .ןעמענ וצ

 .טפירשפיוא ןא ןא רעסעב זיא׳ם זא ,טגאזעג זיולב רימ

 ןוא רעסעב זיא׳ס סאװ רימ ןופ טסװועג רעםעב ןבאה ײז זא ,ךיז טײטשראפ
 ־טשינ א טכארבעג ײז ןוא הנתמ ענעבירשעגפיוא ןײמ ןעמונעגקירוצ באה ךיא
 ןבאה ײז יװ .לעטאה ןיא רעיטראפ םי_יב טזאלעגרעביא סע .ענעבירשעגפיוא

 .טגנאלראפ

 ןא ןופ ןעמוקעגמוא סלעאכימ זיא ,טסײװ וד יװ יוזא ,שטאכ ןוא ךאד ןוא
 ןעװעג ראנ טשינ זיא רעקלעפ עלא ןופ לרעטאפ סאד .טנעדיסקע ןטריזינעצםניא
 יד — ןמיס א .ראסישזער רעטבאגאב א ןעװעג ךיוא זיא רע .ןכאז עלא ןיא ןואג א
 ־לעה ןײא ןא ,דלעה ןײא ןא ןעלקאטקעפס עלארטאעט ,״ןסעצארפ רעװקסאמ״
 זיא׳ס .ןטנאגירטניא רעטיול ןופ ןענאטשאב זיא לבמאםנא רעצנאג רעד .עכיד
 ןםילוק יד רעטניה ןראװעג טליפשעג זיא יז רעבא ,עלאר־״רעטאפ״ א ןעװעג

 .ןקיצנײא םעד ןילאטס ןופ — ןײלא םיא ןופ

 וײז ראפ .ןצראה םוצ ןעװעג קיטנעק םיא זיא ראסישזער םענופ עלאר יד
 ןיוש זיא׳ס רעבא ,לקאטקעפס־םיריוטקאד א ףיוא ןטסאמראפ ךיז רע טאה הריגפ

 .טעפש וצ ןראװעג

 .ןסילוק יד רעטניה ןעמוקעגראפ ,םיוא טזײװ ,זיא דראמרוטלוק רעשידןי רעד

 טזאלעגסיורא טשינ וליפא ײז טאה ןעמ סאװ ,״ןטסיטאטס״ ןעװעג זיולב ןענעז ײז
 .עגיב רעד ףיוא

 טסאה וד סאװ ,ריד .ץלא סאד ריד לײצרעד ךיא זא ,זיא סאד ענדאמ יװ
 ןגיװשעגנינרא ץלא .ןטילעגכרוד ןײלא ,טכאמעגטימ ןײלא ,טבעלעגרעביא ןײלא סע
 טצאלפעג טאה ץראה ןי_יד סאװ רעדנוװ א זיא .ןראצ ןוא רעצ ןי_יד — ךיז ןיא

 .ןטלאהעגסיוא גנאל יוזא טאה ץראה ןײד סאװ ,זיא רעדנוװ א ? ראי 61 וצ

 ־עגוצ ןעמ טאה דנאבראפ־ןטאר ןיא סרעבײרש עשידלי ענעבילבעגנבעל יד
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 רעד ףיוא סרעלטעב עמוטש יד סע ןענעז ײז .עלאר עשימאק־שיגארט א טלײט
 םעד ןיא .קיזומ ןא ץנאטנטאש א .רעטרעװ ןא ,קימימ .הנותזז רעקסטעװאס
 טראװ עשידלי סאד זיולב זיא עירעפמיא רעשיטעװאס רעד ןיא ןכארפש ןופ לבב
 ,ענעגנוװצעגפיורא ןא זיא עיצאלימיסא יד .גנאלקפא ןא ןא ןוא גנאלק א ןא

 סאד ראנ ,השורי א ןופ ךיז ןגאזפא ןײק טשינ זיא׳ס .עקיליװײרפ ןײק טשינ
 ,םאכ רעשיטםינומאק רעד זיא׳ם .השורי עמיטיגעל א ןעמענוצ דלאװעג טימ

 םעד — ןיקצינלעימכ םיוא רע טבײלק יקצינלעימכ ןוא םומע ןשיװצ סאװ
 .ןסיװעג ערעגאיצולאװער םאד טאטשנא קישטשמארגאפ

 יוזא ךיז טכוד זיא ,יאדװא ״ןסיװעג ערענאיצולאװער״ סאד ןוא ,״ןסיװעג״
 ךאנ טסעומש רעװ ןוא שיניזורג ףיוא ןשטײטסיוא רעװש ךיז טזאל׳ם זא ,שידלי

 .שטײד ןוא שילאכאכ ףיוא

 רעד טהנעטעג טאה ,״הלימ יװ ןורסח א ,עקיירעכאמ עשידלי א זיא ןסיװעג״
 ןענעז לאכאכ רעד ןוא רעניזורג רעד ןוא .רעלטיה ףלאדא ןאמטעה רעשישטיױז

 .״םזיראפא״ ןשישטייד םעד טימ ,סיוא טזייװ ,םיכסמ

 ןיא טעװעטאבעלאב טאה סאװ ,טײקיזאלנסיװעג עטלפוטשעג יד ראנ לייװ
 םעד ןענײװאב וצ םרעטכיד ענעבילבעגנבעל יד ןרעװראפ טנאקעג טאה ,למערק
 גנילירפ ןגעװ רעסעב טגניז ״!םזילאנאיצאנ״ זיא׳ס .עניארקוא ןיא ןברוח ןשידלי

 .םי ןצראװש ןופ ןטײקנײש יד ןגעװ ,ראװלוב־לאגאג ןפיוא

 טאה גנאזעג רעללא ןוא ,ןעגנוזעג טאה ײסאר ןופ ןטעאפ עשידלי ,ריא ןוא
 ןסעזעג זיא םאװ ,טימעג רעי_יא טימ טרינאמראה טשינ טאה׳ס לי_יװ ,טעפירקסעג

 העדירב ןוא רעטסעװש ,עמאמ־עטאט עטנעאנ ןוא ערעללט ךאנ העבש
 ויאטם — לאמי א טימ

 .״קיטילאפ־לאער״ ןײק טשינ זיא סאד זא ,טנאמרעד ךיז טאה למערק רעד

 ־טיה רעד ןופ דגאלםור ןיא םעדאפ םעד ןעיצ רעטללװ טסײה ״קיטילאפ־לאער״
 עשיסור עטריפוקא יד טרעלקרעד טאה רעלטיה .״קיטילאפ־לאער״ רעשיטסירעל
 סרעגניז יד ? שידלי ףיוא ךאנ ןעמ טגניז סאװ ראפ אט — ״ןײרנדױ״ ראפ ןטיבעג
 ןרעהעג סאװ עכלעזא רעטסנעפשעג .לאער טשינ ןענעז שידלי ףיוא סרעגאז ןוא

 .ןללרא ור רעײז ןיא ןבללרטראפ ײז ףראד ןעמ .ןטכענ םוצ
 ,״םירבק עמינאנא״ יד ןופ עיגרא יד .ןביוהעגנא ךיז טאה עיצאדיװקיל יד ןוא

 .ד .װ .ק .נ רעד ןופ ןרעלעק יד ןיא םילבחמ עשיםור יד ןופי ץנאט רעד

 ,ןבילבעג ןבעל ןענעז סאװ ,עטלײצעג יד ןופ ןעװעג טסיב ,ןיקלאה לאומש ,וד
 .גנוצ רענעטינשעגםיורא ןא ןוא ץראה ןכארבעצ א טימ רעבא

 .םירבח עטעדראמרעד ענללד ״טריטיליבאהער״ טאה ןעמ יװ ןעזעג טסאה וד

 .למערק ןיא ןורא םענרעזעלג א ןיא רעדרעמ םענופ עימומ יד ןעזעג טסאה וד

 .ןטלאהעגסיוא טשינ טאה ץראה ןללד ןוא
 .היװל ןללד טײרגעגוצ טאה דנאבראפ־רעבללרש רעשיטעװאס רעגײמעגלא רעד

373 



 רעגגאמ קיציא

 ץנארקנעמולב א וליפא דיוא ײז ןשיװצ .ץנערקנעמולב דס א ,ןמנ טגאז ,ןעװעג
 .תױתוא עשידױ טימ

 .ענייד סרעטײלגאב עטםקירעיורט יד ןעװעג רעכיז ןענעז תױתוא עשידיי יד

 ־ניירא ןבאה ייז .עטקידיילאב ןוא ענעטארטעצ יד .עטדנעשעג ןוא עטנערבעג יד
 עשיליריק ענדאראפ יד ףיוא ןאטעג קוק ןײק טשינ וליפא ןוא דיז ןיא טנייוועג

 .ןבאטשכוב

 .רבק םענעגײא ןא ,סערדא ןא טסאה וד רעבא

 .דנאל ןשיטעװאס ןיא גנוכײרגרעד עלאסאלאק א שממ

 רבק סגורפ װו ,דיז טניפעג רבק סמירפס רכומ עלעדנעמ װו ןםײװ רימ
 ־טימ ןבאה סאװ ,עלא יד ןופ םירבק יד דיז ןעניפעג׳ם װו רעבא •דיז טניפעג

 רימ ןםײוו סאד ,םרעגאז ןוא םרעגניז עריא — עיצולאװער רעד טימ טרישראמ
 .טשינ

 טליװ׳ס זא ,קיצנײא יוזא דרע רעשיטעװאס רעד ףיוא רבק ןי״יד זיא ראפרעד
 ףיוא בעלפיוא־שידױ םעיינ א ראפ לאבמים א ןרעוו טעוו רבק ןי_יד זא ןפאה ךיז

 .דרע רעשידנעלסור רעד

 (1960 רעבמעװאנ רעטו ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 םזיטימעסיטנא רעד
 דנאלשטײד ויא טרעפעלשכאנ ענייז ןוא

 טשינ ךיוא רעביב רעבא ןבאה ײז .ריב ביל ןשטי״יד יד ןבאה ,טסײװ ריא יװ
 טליױו רעכיב ןוא ,עטוג אקװד ײז ןעקנירט ריב סאװ ,קוליח םעד טימ ראנ .דנײפ
 ,ןילרעב ןיא ןײטש ןוא ןײג טשינ טלאז ריא װו ,עטכעלש דארג ײז ןופ בור סאד
 ןיא רעכיב ןגאװ א תוחפה לכל .גנולדנאהכוב א ןוא קנעש א ןפערט ריא טנאק
 ־רעכיב םוצ טנענעג ריא זא ראנ .קלאפרוטלוק א טראפ סעפע .לקניװסאג ןדעי

 .ךעלרעפעג יוזא טשינ זיא סע זא ןעז ריא טנאק ,ןפיוק טראד סאװ טליװ ןוא ןגאװ

 ןוא .ןאמאר־רעלהאמ טרוק א זיא ןטאבעגנא טמוקאב ריא םאװ עטשרע סאד
 רע זא םירפס־רכומ רעד דלאב ךי״יא טזייװאב ,ןא ךייא י_יב טשינ םאד טפאלק
 ראפ ךי_יא טגײל רע ןוא סע רע טפור עיפאזאליפ .ךיוא סרעםעב סעפע טאה
 רעד זיא םאד .רעטניג זיב רעטניד ןופ/רעטניח זיב טנראפ ןופ .ןםיוטש עצנאג
 טימ טנאקאב ,רעטשרע רעד .המכח רעשיטימעסיטנא־ןסאר ןופ שזאגאב רעצנאג
 בגא טאה׳מ׳ ןעמעװ ,״טולב םעד ןגעקא דניז יד״ ןאמאר ןשיטימעסיטנא ןי_יז
 רעכינר א טימ ןבאה הנותח טלאװעג טאה רע זא ןזי_יװכאנ טכירעג ןיא טפדאדעג
 ןעמונעג ךיז רע טאה ,ןעגנולעג טשינ םיא זיא סאד יװ יוזא ראנ ,יורפ רעשידױ
 ןיוש טאה רעטצעל רעד .ןענאמאר־דנוש טימ ןעגנומיטש עשיטימעםיטנא ןכאמ וצ
 טפעשעג טוג א עקאט רע טכאמ תישאר ,םזיטימעםיטנא ןי_יז טימ טאהעג לזמ רעמ
 רחסימ ןטוג א ראפ ןזיװעגםיורא ללכב ךיז טאה סע .טפאשדני_יפ־ןד?י ןי_יז טימ
 ראםעפארפ־טעטיסרעוױנוא ןרעװ וצ ןעװעג הכוז רע טאה וצרעד .האנש־ןדײ יד
 .רעלצײרקנקאה א זיא רעטסינימ־סגנודליב רעד װו ןעגניריט ןיא לטעטש א ןיא

 .ןםיוא ךיא ןיב סאד טשינ רעבא

 רעד טא ןופ סרענעײל יד םע ןענעז רעװ ןסיװ וצ טגיולעג ךיז טלאװ סע
 יד ןענעז סאװ ןוא ןגעװ ןוא ןסאג עלא ףיוא ליפ יוזא זיא סאװ ,רוטארעטיל

 .גלאפרעד רעײז ראפ ןוױטאמ

 .רילאק רעדנא ןא טאה הכמ עדעי א :טגאז םאװ לטרעװכינלג א ןענאראפ

 יז ןוא .ןרילאק ךם א ןײלא ענײא טאה ,סיוא טזי_יװ ,םזיטימעסיטנא הפמ יד
 טפור׳מ .םוטעמוא יװ רעטקאראכ רעדגא ץנאג א דנאלשטי_יד ןיא עקאט טאה
 ךיז טקיטפעשאב רע לי_יװ ,םזיטימעסיטנא־ןסאר םזיטימעסיטנא ןשישטי_יד םעד
 ןעמאנ רעקיםאפ רעד .שלאפ סיוא טנורג ןופ רעבא זיא סע .עגארפ־ןסאר רעד טימ
 ןײק טליפש ןעמונעג טנורג ןיא לײװ ,םזיטימעםיטנא רעשיגאלאכיםפ רעמ זיא
 ײז לי_יװ ,טפיוק עמ ,טפיול עמ .ןדנירגאב רעכיב עלא יד םאװ טשינ לאר םוש
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 רעגנאמ קיציא

 .האנק־ןדױ זיא װיטאמ רעד ןוא האנש־ןדיי טימ דיז ןקיטפעשאב

 ךעלגעט ךיז סיוא טמוק סע ןעמעװ ,דנאלשטײד ןיא ,אד טבעל םע רעװ
 תונעט ערעײז ןרעה ןוא ןםעומש וצ ײז טימ ,ןשטנעמ יד טא טימ ןענעגעגאב וצ
 ץלאטש ןשישטי״יד םוצ .ןי״יז דמערפ טשינ םאד טעװ םעד ,ןדײ וצ תועיבת ןוא
 ץעגרע ןופ ,עדמערפ ןײק טשינ הלילח זיא הכמ יד זא ןרעהעג ךיוא סע געמ
 .ןראװעג טלגומשעג טשינ ץענערג םוש ןײק ךרוד ןוא ןראװעג טריטראפמיא טשינ
 טשינ לאמ ןײק ראנ זיא יז .עיצקודארפ עשידנעלניא טלא ןא ,ענעגײא ןא זיא יז
 טאהעג ביל טשינ לאמ ןײק טאה שטי״יד רעד .טנייה יװ איסהרפב יוזא ןעװעג
 טעפעשט רע סאװ אלא .ביל טשינ ןדמערפ ןײק עבטב טאה רע לײװ הלי ןײק
 רעד יװ םיא טנאה רעד וצ יוזא טשינ רענײק ,תישאר ,זיא .ןדײ וצ אקװד ךיז
 ןעמ טנײמ ,ךאגרעד .ליבאטס דנאל ןיא רעקיצגײא רעד זיא דלי רעד לייװ .דלי
 רעד ןיא םאטפמים [רעד] לאמ טפא זיא רע .ןײלא ןדלי םעד דימת טשינראג

 .קיטילאפ

 ־נדלי רעד ךיז טאה גירק םעד ןריולראפ טאה דגאלשטייד יװ העש רעד ןופ
 גירק םעד טימ :[טשיננ רעדנװו ןײק ןוא .טליפשעצ סענורטס עלא ףיוא סאה
 ןיא ךיז טאה .ןװרענ יד ןלארענעג יד ןוא הסנרפ יד ןריולראפ ןריציפא יד ןבאה
 רעשישטייד רעד ןיא לקניװ ןעמיטניא םעד ףיוא ןפראװעג ץלא שאמשימ םעד
 יד ,עיצאסנעס ןוא עיטסעגוס טכוז עםאמ יד .םזיטימעסיטנא םעד ףיוא •המשנ
 ־יירד יד ךיז טאה .טכאמ ךאנ ןצכעל ןלארעגעג יד ןוא הםנרפ ךעבענ ןריציפא

 .ןפארטעגנעמאזוצ ךעלרעדנװו אד טײקינײא
 ןופ טײקשיטילאפמוא ןוא טעטיװלאנ יד ךיוא טליפש לאר ענײלק ןײק טשינ
 ,ןסאמ יד ןשרעהאב גנוזאל רעשיראנ א טימ ןעק גאגאמעד רעדעי װו ,קלאפ םעד
 .ןעגנוטי״יצ שטאכ יצ רעכיב ןיא טקורדעג זיא סאד ביוא ,[ךאנ] טסעומש רעװ

 טרעװ םעד ,רעכעה טי״ירש םע רעװ .טײקכאװש א ראג שטי״יד רעד טאה םעד וצ
 טביולג ,טשינראג ןיא טביולג םאװ קלאפ סאד זא ראנ זיא קידרעװקרעמ .טביולגעג

 .טלעװ יד ןשרעהאב ןדלי יד זא קראטשנזײא

 שינעטער ןשיגאלאכיספ םוצ לסילש רעד אד טגיל ,ןקוק טשינ ןלאז רימ יװ
 רעד רעביא ןשרעה םוצ גנארד רעטלא רעד זיא סע .םזיטימעסיטנא ןשישטײד ןופ
 עצנאג סאד זא ןגאז וצ ךעלטראװטנאראפמוא ןעװעג סע טלאװ םיװעג .טלעװ
 טשינ זיא סאד רעבא .יוזא זיא ןינב בור ןוא ןינמ בור ןי״יז טימ קלאפ עשישטײד
 וצ ןאק םאװ רעד ןוא לײט רעוױטקא רעד סע זיא לאפ ןדעי ףיוא .קיטכיװ
 (רעסיורג ןײק טשינ ךיוא) לײט א אד ךיוא זיא סע .גנומיטש ןכאמ טײצ רעדעי

 רעבא .קיטפנונראפ ןוא שיטסיפיצאפ ךעלרע זיא םאװ ץנעגילעטניא רעד ןשיװצ
 ןקרעמאב וצ ךיוא זיא יאדכ .טשינ עלאר ןײק סע טליפש טנעמאמ םענעבעגעג ןיא
 ,ןעגנומיטש יד עלא ןופ י_ירפ טשינ אד זיא עסאמ עשיטסינומאק יד וליפא זא

 .טעװעריקעג ןעגנוזאל ערעדנא רעטנוא ןרעװ ײז ךיוא ןעװ
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 ןעײםע

 ףום רעד ןענעז ןעגנוטײצ יד טשינ ןוא רעכיב יד טשינ זא דיז טײטשראפ
 רעד ןיא גנומיטש עכעלרעפעג רעײז א םיוא ךיז טעברא אד היל םעד ןופ
 ־רעלטיה יד :זײװאב .ןגײטש ןײא ןיא טלאה עכלעװ ,עסאמ רעיורג רעסיורג
 א זיא דנאל ןיא עגאל עשימאנאקע יד .גאט וצ גאט ןופ טסקאװ גנוגעװאב
 ײז ןוא .טוג טכער טשרע ןגאגאמעד סע טײג ןטי.יצ עטכעלש ןיא ,ונ .עטכעלש

 .ןצונוצסיוא טלפאט ךיוא טנײה םע ןעײטשראפ
 ןעניד ןעק ןטכיולאב ךס א סאד ןאק סעכלעװ םוקיטסירעטקאראכ א יװ
 ךיז ןרעפמא ןטםינומאק טימ םרעלצײרקנקאה װו ,עפי_ינק א ןיא :דליב קידנגלאפ
 טראװ ןײא ןלאפמירא לאז סע גונעג זיא ,עיצולאװער וצ געװ םעד רעביא
 ןטימ ןרעדירבראפ דלאב ךיז ןלאז םידדצ עדײב ידכב ,ןטםילאטיפאק עשידיי

 .טסילאטיפאק ןשידױ ןטכאדעגסיוא םוצ ,אנוש ןטירד םוצ םינפ

 ־ומאק יד ,סיװעג .טעבראעג קראטש עקאט טרעװ טנעמיטנעס םעד ףיוא ןוא
 ךיז ןדער רעבא עטצעל יד .סרעלצײרקנקאה יד פא ןראנ ײז זא ןענײמ ןטסינ

 .עטאנ עשלאפ א ןלאפ עלא ףיוא ןביג ײז זא ןײא

 עשידױ יד — עטסמערא יד ןופ עטסמערא יד פעלק יד ןפאכ לי״יװרעד
 ןקירעדינ אזא ףיוא טרעװ סע סאװ ײברעד זיא קידרעװקרעמ ראנ .סרעמעדק
 ןוא עסאמ רעד ןיא גנומיטש רעשיטימעםיטנא רעד ףיוא קיטילאפ ןבירטעג ןפוא
 ־קירוצ סאד םױה־דע ןלאפעגני״יא טשינ ךאנ זיא רעריפ ןשיטסינומאק ןײא ןײק
 ךיז ארומ רעכיז ךאד טאה טסינומאק רעשידױ א ,[ךאנ] טסעומש רעװ .ןזױוװצ

 .עקראמ ערענאיצולאװער יד ןעלספ םיא ךאד טעװ׳מ .ןפורוצנא

 זא לכשה־רסומ א ןי_יז טגעמעג םאד טלאװ ,ךיא ןײמ ,רעבא זדנוא ראפ
 רעטיור זא ןוא תוריפ עבלעז יד ןעגנערב םזיטימעםיטנא רעצראװש ןוא רעטיור

 הי.ילג ןעקניטש תיפי־המ רעצראװש יװ

 רעד טימ מילשורי ןיא טעטיסרעװינוא ןשיערבעה ןיא וױכרא־רעגנאמ קיציא ןיא די־בתכ

 טאה רעגנאמ ןעװ ,1930 ראי ןופ סיוא טעז .(עטאד א ןא) ,ןילרעב ״מ .א :טפירשוצ

 .ןילרעב ןיא טבעלעג טײצ עםיװעג א
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1933 — 5 — 10 

 (עפ־אד־אטיוא ןופ ןײש םײב ןציטאנ)

1 

 .1933 יאמ 10 ןילרעב

 יד ןוא .ןגיוא יד טימ ןעלטניפ ןביוהעגנא טאה רשיה לכש רעשישטייד רעד
 ינוק רעשימײה רעזדנוא יװ טעקיהראפ דיז ןבאה ןעירעטירק־רוטלוק עשישטײד

 .לידבהל ,למעל

 ךאנ סע טכארטראפ .םױראנעצס ן?נ א טײרגעגוצ טאה גגוריגער־רעלטיד יד
 .טדראהני״יר סקאמ ןופ חסונ־ישזער ןטיול סעקװעשטיפ עלא טימ לאמ א

 ־סיוא ךיז ןוא ןסירעגני״ירא ךיז טאה םאװ ,טסי״יג ןשידײ ןראפ סנפיוהרעטינש
 .רוטארעטיל רעשישטינד רעד ןיא טקריװעג

 ־םיה ײר א ןופ רבחמ רעזאלטנעלאט רעד טריפעגנא טאה עיצקא רעד טימ
 ־םקלאפ ןוא עדנאגאפארפ ראפ רעטםינימ רעקיטױיה רעד ,סעמארד עשיראט

 .דנאלשטינד ןשיטסירעלטיה ןיא גנורעלקפיוא

 ־עגפיוא זיא סאװ ,יצעבאב ענעפמורשעגנייא עטלא יד ,רעטלאלטימ רעד
 יד םורא לפאטנאפ ענרעצליה ןיא טעקפאהעגמורא טאה ,םיתמה תיחת ןענאטש

 .רעכיב ענעפראװעגגא

 עקידנענערב יד ןעזעג טאה יז ןעװ ,טאהעג האנה תמאב עקאט טאה יז ןוא
 .ןעגנױ עניורב עװארב יד ןופ טנעה יד ןיא ןצאקרוטש

 רעד טיול סע זיא רע) .השרד א ןטלאהעג לאמ א דאנ טאה םלעבעג ר״ד
 ־עטיל רעביא רעגאז־העד רעטריטנעטאפ רעד ןטםירעלטיה יד ןופ עיצאקיפילאװק

 .(עסערפ ןוא רוטאד

 עװאבראקס עטלא יד טרזחעגרעביא לאמ א דאנ ךיז טאה עדער ןייז ןיא
 עיזאװניא רעד ךרוד ןראװעג טכעװשראפ זיא סאװ ,״שטייד עלעטניפ״ ןגעװ הנעט
 ןטסטרעדנוה םוצ יד טי״יקעגרעביא רע טאה לאמ א דאנ ןוא ״טסײג ןשידיי״ ןופ
 םענאמוה ןטימ ״טםײג ןשידיי״ םעד ןופ עיצאקיפיטנעדיא עטרעדי״ילשעגסיורא לאמ
 ןופ טימעג ןיא ןברוח א טכאמעגנא ןבאה סאװ ,ןשילאסרעוױנוא ןוא ןלארעביל
 ראפ ןברק ןראבקנאד ןוא ןטײרג דימת םעד — לעכימ ןלאיאל ןוא ןװארב םעד

 .״דנאלרעטאפ ןוא רעזײק ,טאג״

 עלא .טכארטראפ דנצנעלג ןעװעג זיא עיצאראקעד יד ,טגאזעג תמא םעד
 רעד ףיוא ןליפש וצ ידכ ,טריזיליבאמ ןראװעג ןענעז ןקירט עראזיב־שיטנאמאר
 םוקילבופ סאד ןוא םרעליפש יד ןעװעג לאמ סאד ןעגעז סאװ ,ןסאמ יד ןופ קיכיםפ

 .םענײא ןיא
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 ןעייםע

 ןוא םידש עלא ןופ העש־הטילש יד .רעטסײג יד ןופ העש יד .טכאנ־ןטימ
 .תוחור

 .טנכײצעגםיוא טרינאיצקנופ טאה טיזיװקער־סעצארפ־תופשכמ רעצנאג רעד

 טאה טכאנ רעקידנגער רעד ןופ ןאפ ןעיורג־ץראװש ןפיוא גנוטכיולאב־לקאפ יד
 .גנומיטש עשיטסנעפשעג עקיטיוג יד ןבעגעגוצ

 .ךיובסערפ רעד ןוא רעקנױ רעד ,רעלאמ־רעמיצ רעד :ןערפער

 ,דענלימ ףלאדא אלא קיטאמארד־לאזקיש רעשידנוש א ןופ ןצנעצסיגימער

 .טײקכעלקריװ רעד ןופ ןדאב ןפיוא ןגארטעגרעביא

 עלא ץארט 1933 יאמ ןטזס ןקיזאד םעד ןיא ןעװעג עקאט זיא לאזקיש ןוא
 .עיגרוטאמארד־לאזקיש רעקיליב רעד ןופ ןעלטימדנוש עטנשריעג

 ־נערטשנא עקיטסי״יג־שידלעה יד טרידארגעד טאה סאװ ,טקא ןא ןעװעג זיא׳ס
 רוטלוק עשישטי״יד יד ןביוהרעד וצ ידכ ,דנאנא ךאנ תורוד עצנאג קלאפ א ןופ גנוג

 .גנוטי״ידאב רעשילאסרעוױנוא ריא וצ

 ־והות ןשילאבמיס םעד טימ טקעמשעג טאה יאמ ןטנעצ םעד ןופ טכאנ יד
 טשינ לאמ סאד זיא רוגיפ עלארטנעצ יד רעבא .טכאנ־סיגרופלאװ רעד ןופ והבו
 רעד טליפשעג לאמ םאד טאה לארטפיוה יד ;טסואפ רעכוז־תמא רעד ןעװעג

 .רענגאװ סולומאפ רעקיפעקכאלפ

 :טלײצרעד קינארכ־גאט יד

 םאלפ ןטשרע םעד טרעדיילשעג טאה לקאפ רעקידנענערב א טימי טנעדוטם א
 ,ךורפש א — ךורפש א טגאזעג ךעלרעי״יפ ןוא ןפינה־דעכיב םענעפראװעגנא ןיא

 וארפ״ רעכעלרעטלאלטימ רעד ןופ ליומ ןעזאלגאצ ןיא שרוש ןי״יז טאה סאװ
 .״עללאה

 ךורפש רעקיזאד רעד טלאװ ןטינצ ערעטצגיפ־שינאמעד ענעי ןופ ןושל ןיא
 :יוזא יװ טא ןעגנולקעג

 ,ןעמוקעג דמערפ רעד ןופ .טםי״יג רעטיור ,טסי״יג רעזײב ,טסי״יג רעשידלי״
 זדנוא וצ זיב ןגעװ עטײרדראפ ןוא עמורק ףיוא ןוא ןעמוקעג תױרבדמ עטינװ ןופ
 ערעזדנוא ןיא ,ןעמונראפ חומ רעזדנוא ןוא ,ןעמונראפ ץראה רעזדנוא .ןעמוקעג
 .רעטרעװ עדמערפ ןוא ןעגנוזאל עדמערפ .ןעמושז ןײא ןיא ןאט ןאטעג ןרעיוא

 ןי״יד ןיא ןענאד ןופ פא ךיז גארט .רעטרע עדמערפ ןוא עטי״יװ ףיוא ענעסקאװעג
 ,״ןיירא טיוט ןי.יד ןיא עטיור ורעי״יפ ךרוד ןוא עפראש ןדרעװש ךרוד ןי.ירא ור

 טדערעג ,ןושל ןעמוקאב רעײפ סאד טאה ,ךורפש ןקיזאד םעד טגאזעגפא
 .גנוטכינראפ ןופ דײר יד ןעגנוצ רעטנזיוט טימ

 .ךיובלערט רעד ןוא רעקנױ רעד ,רעלאמ־רעמיצ רעד :ןערפער

 רעטראפער רעד טלײצרעד יוזא — פמילא םענופ טאגעלעד רעקיצגײא ןײק
 רעטלא רעד ןופ ןטש רעד ראנ ,ןעװעג טשינ עיגרא־הפרש רעד י_יב זיא —
 םורא לפאטנאפ ענרעצליה יד ןיא טעקפאהעגמורא טאה יצעבאב רעטענאיװראפ
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 רעגנאמ קיציא

 לאמ א דאנ זיא םאװ ,םאכ םענופ עבאב־רעטלע יד טא העכיב עקידנענערב יד
 .טראװ םוצ ןעמוקעג ,הכולמ רעכעלרעטלאלטימ ןי״יז ןופ ןברוח םעד טניז

 ןוא םירבחמ יד ןופ ןעמענ יד ןלײצוצפיוא טרא ןפיוא אד קירעביא זיא םע
 .םאכ ןכרוד הפירש וצ ןראװעג טפשמראפ ןענעז סאװ ,רעכיב יד

 םאכ רעד טצײרקעג שיגארט לאמ םאד דיז ןבאה ךוב םוצ האנש רעד ןיא
 .ןאמאפארג רעד ןוא

 ןט־זס םעד ןראװעג טליפשעג זיא סאװ ,״שטײד עלעטניפ״ םענופ סראפ רעד
 ררוד טםנרע שיגארט זיא ,דנאלשטייד ןופ דעלטעטש ןוא טעטש עלא ןיא יאמ

 .ןעגנוקריװסיוא עני.יז

 ןוא ןעװעג זיא׳ס .טסאקעג רעקיליב דס א זדנוא טאה ״דיי עלעטניפ סאד״
 ףיוא ןעגנאגעגסױא זיא ןוא טריפמולרט טאה סאװ ,עטערעפא־דנוש א ןבילבעג

 .עניב רעשידלי רעד ןופ רעטערב עמערא יד

 ־רעביא רימאל — ןעגנוטכארטאב ערעטיױו ראפ א וצ וצ ןעײג רימ רעדײא
 :ןערפער םעד לאמ ןטצעל םוצ ןרזח

 .״דיובלערט רעד ןוא רעקבוי רעד ,רעלאמ־רעמיצ רעד״

2 

 ןיא ןריהעג םענעיורטש ןטימ קיטירק יד ,קיטירק־רוטארעטיל עשיטםיסאר יד
 ןקיזאד םעד טײרגעגוצ גנאל ןופ ןיוש טאה ןזיוה עטלטםעקעג שיטנעצאד יד

 .עפ־אד־אטיוא

 ־רוטארעטיל ןשיטסיסאר םעד ןופ ןטנאטנעזערפער עשיפיט יד ןופ רענײא
 ״רוטארעטיל־טאמײה״ רענעפורעג יוזא רעד ןופ רעקיטעראעט רעד זיא רעגײטש

 .סלעטראב ףלאדא רעקיראטסיה־רוטארעטיל רעד

 טצענערג רוטארעטיל רעשישטללד רעד ןיא ענללז ײרעכוז־ןדלי עשיקאיגאמ יד
 .ןשיטאדקענא ןטימ סיוכרוד ןיוש ךיז

 טדראהרעג ןופ ןבעל־עילימאפ סאד ןרידיװער ןראפ פא טשינ דיז טלעטש רע
 טללז ןוא עקשידלי א זיא יורפ עטײװצ סנאמטפיוה זא ,ןעזללוװצנא ידכ ,ןאמטפיוה
 ןופ טלאהניא רערענאיצולאװער רעד טמאטש׳ס ןענאװ ןופ רעשמ ןײלא ןיוש דיז

 .״רעבעװ״ סנאמטפיוה טדראהרעג

 ־אמ רעד ןופ רעקנױ םעד ףיוא טײקשידלי ןופ דשח םעד וליפא טפראװ רע
 טימ טאה סאװ ,״ןדינעטאלפ״ םעד עגראעג ןאפעטס קיריל רעשישטללד רענרעד
 ןוא רעטכיד ןיא ״עשידיחי ןב״ סאד טריטנעצקא טסעשז ןשירעקנױ שיפיט א

 .גנוטכיד

 סעשטינ רעביא זאנ רעד טימ ןעײרד ראפ פא טשינ וליפא דיז טלעטש רע
 טקעמש ,״טנעלאט טימ ןבירשעג זיא׳ס םגה״ םאװ ,״ארטסוטאראז דארפש אזלא״
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 ןעײסע

 .״סומזיטעפארפ ןשילאטנעירא טימ״ ךאד סע
 ןופ רצוא ןא ןענעז עטכישעג־רוטארעטיל סלעטראב ןופ רעדנעב י״ירד יד

 .״טראס יװרעפ״ םױראטאדקענא ןא .ןזאירוק

 ־רוטארעטיל רעשירעלטיה רעד ןופ סרעטאפפיוט יד סיוא סע ןעעז ךרע ןא יוזא
 .עיזיװער

 ,עטכישעג־רוטארעטיל אזא ךרוד טנעײל ןעמ ןעװ רעדגװו ןײק טשינ זיא׳ס ןוא

 .ןדאטעמ־סגנאגוצ עכלעזא רעטנוא ןבירשעג

 ? ןשטי״יד יד ןענעז װו
 ־טאמײה״ רעד ןופ רעקיטעראעט רעד ,טגאזעג יװ ,זיא סלעטראב ףלאדא
 טימ רוטארעטיל רעד ןגעקטנא רע טלעטש רוטארעטיל עקיזאד יד .״רוטארעטיל
 ןימ ןטײװצ םעד ןופ ןטנאטנעזערפער־טפיוה יד ןוא ןצנעדגעט עשילאסרעוױנוא

 .״טסײג ןשידלי״ םעד ןופ טסולפנײאאב ןענעז סאװ יד ןוא ןדלי ךאד ןעגעז

 ןקיצנײא םעד רוטארעטיל פיט רעקיזאד רעד טעז ןשיטאמעט־לאקאל םעד ןיא
 ־עטיל רעשישטייד רעד ראפ עזאב ״עלאנאיצאנ״ עטנוזעג א ןפאש ןראפ געװסיוא

 .רוטאר
 .ןצנעדנעט עשילאסרעוױגוא יד ןי״יז רבוג םע ףראד ״םזילאיצניװארפ״ רעד
 עשישטי״יד יד ןזײלסיוא סע ףראד ״עללאש רעכילטאמײה״ רעד ןופ טלוק רעד
 ־טלעװ ןשידלי םענופ גנוקריװ רעכעלדנעש ןוא רעכעלדעש רעד ןופ רוטארעטיל

 .םוטרעגריב
 רעטציא זיב ךיז טאה יז ליפ יװ ףיוא ,״רוטארעטיל־טאמײה״ עקיזאד יד
 ןעװעג ךאנ זיא רעלטיה תעב הפוקה ענעדלאג א טאהעג ןיוש טאה יז) טקעלפטנא
 ךרוד אקװד ןוא ןזיװאב ראלק טאה ,(ןטשרע םעד ףעזאי ץנארפ ײב רעטי״ירפעי א
 קידנבי״ילב זא ,לשמל ,רעגערק םיט א יװ ,סרעײטשראפ עטסקידנטללדאב עריא
 ־אפ א ףיוא יז טרעװ ,ןטײקיטראגגײא עשיטסיקלאפ־שיפארגאעג יד ןיא ןקעטש

 .רוטארעטיל־סגנוטלאהרעטוא רעטוג ןיא טלדנאװראפ ןפוא ןלאט

 ־אק א ףיוא םקונ ךיז זיא סעיצאריפםא עשילאםעוױנוא יד ףיוא םרח רעד
 עכלעװ ףיוא ,ןטנעמאמ עכעלשטנעמלא יד טרידארגעד טאה רע .ןפוא ןלאפארטםאט
 ־גנע ,רעלאקאל וצ ,ןזאירוק עשיפארגאנטע וצ ,טנעצקא־סגנוטרעװ רעד טלאפ׳ס

 .גנוטי״ידאב רעלאקאל

 ןביוהעגפיוא ןבאה ןטנעצאד־רוטארעטיל עשיטםיםאר יד סאװ ,דרעװש יד
 טרירעגנא טאה ,ןשילאסרעוױגוא ןופ רעגערט םעד ,״טסײג ןשידלי״ םעד ןגעקטנא
 עטסלאסרעוױנוא יד — רוטארעטיל רעשישטללד רעד ןיא ץנעטסיזקע־עטעג יד

 .רוטארעטיל־טלעװ רעד ןבעגעג ןבאה ןשטללד יד סאװ ,טלאטשעג־רעטכיד

 ־נא ץלאטש טימ ןײלא ךיז טאה עטעג יװ ,״רעגריבטלעװ״ רעסיורג רעד
 ןעװ ,ןקאפ־רעלטיה לאמ ןײא טאהעג טנגױ רעירפ ןללז ןיא טאה םאװ ,ןפורעג

 .רעטירביור םעד ״ןעגניכלרעב ןופ ץעג״ ןיא טריזילאעדיא טאה רע
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 רעגנאמ קיציא

 ־עדייה״ עטריזיליטס עכעלמיטסקלאפ יד ןופ קידנסקאװסױרא ,רעטעפש ןוא
 רעד וצ ,סעיגעלע עשימיור עזעידנארג יד וצ ןעגנאגרעד רע זיא ,״סנײלזער
 ־טסעװ םעד״ — ןפאש ןשיטעאפ ןי״יז ןופ ןיורק עמאס רעד וצ ןוא עדא רעשיכירג

 •״ןאוױד ןעכילטםע
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 ןענאמרעד וצ יאדפ זיא ״ןאוױד ןעכילטסע־טסעװ״ סעטעג טימ תוכי״יש ןיא
 ןא ,תוכי_יש א ןבאזז סאװ ,הפוקת רעד ןופ סרעקיריל עשישטי.יד ,ןדיי ײװצ שטאכ
 ,עיסערפסקע־טנעירא רעשיטעאפ רעד וצ ןטריזיליטס ןײק טשינ ןוא ןשינאגרא

 .גנוקעלפטנא רעשיטעאפ רעסיורג םעטעג

 ־תישארב רעשילביב רעד טמעטא טרעבמאמ דערפלא ןופ גנוטכיד רעד ןיא
 ,ןרעסאװ יד רעביא טבעװש סאװ ,טסי_יג םעגופ עיזיװ עשימסאק יד .סאטאפ
 ־רוא רעד ןופ ןעלמאטש סאד ,סאאכ ןטימ לגנארעג רעזעגילער־שיטארע רעד
 .ןזאלמראפ םוצ ןטקיטלאטשעג־טשרע םענופ גאלאיד רעשימטיר־דלױו רעד .טפארק
 ןראפ טנעמאמרוא רעד טריסקיפראפ ךיז טאה ןטרעבמאמ ןופ קיריל רעד ןיא

 .״רוא יהיו״

 ץעגײש רעשישטײד רעדנאלב רעראברעדנװו רעד ןעװ טי_יצ רענעגײא רעד ןיא
 1914 עפארטםאטאק רעד ןופ סנכײצ־ןדנװו יד ראפ ןענאטשעג זיא לקארט גראעג

 עשירעדליב עטריװראפ עני_יז טלמאטשעג טאה ןויא דרױ רענעקארשרעד א יװ
 ״טאג ןופ ןרעטש רעד״ ןעװ טייצ רעד ןיא ,קילגמוא םענופ ראה םוצ תוליפת
 סנטאש יד ןוא ןועגש ןופ ןעלגילפ עטראצ יד טריפשעג ןוא ןבראפ טמולחעג טאה
 ןאד ,״טמיוזמוא ץראװש גנוזעװרעפ ןאפ״ ךעלגרעב יד םורא טײרדעג ךיז ןבאה
 ןופ עיזיװ רעשימסאק רעד םורא טרעמאלקעג קיריל עשיטרעבמאמ יד ךיז טאה

 .טרובעג

 ןוא טעטילאטיװ עשיטימעס :טגאזעג טלאװ סלעטראב ףלאדא רעשידלי א
 .עיצארענעגעד עשינאמרעג

 םעד קיריל רעשישטײד רעד ןיא ןגארטעגנײרא טאה רעליש־רעקסאל עזלע
 ןוא םירישה ריש ןופ טפוד ןשיטארע־זעיגילער םעד ,טנעמאמ ןשילידיא־שיטארע

 .תור

 יז טאה רע ןעװ ,טזײרגעג טאה עליה רעטעפ דנובאגאװ ״רעשירא״ רעד
 .״אניט״ ןעמאנ־לטרעצ ןטימ ןפורעגנא

 .ןעװעג רעשינאגרא ןוא רעקיסאפ ךס א טלאװ תימלוש

 :טעבעג ןראברעדנװו ןיא רקיע רעד ןוא רעדיל עריא ןופ לײט א ןיא

 טמעטא ,״רעיוט ןראפ טײטש ךאלמי א װו ,טאטש א ןאראפ זיא לארעביא״
 ־קעװא ןופ רעצ ןטימ ךיז טראפ סאװ ,םזימיטפא רעזעיגילער רענעי סיורא
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 ןעײסע

 ןוא רעמ ץלא ךיז ןרעטנענרעד ךאװ רעד ןופ םילגרמ ןעװ ,םיתבש עקידנעײג
 טשיװ לטכיל קידנשארג א ןופ למעלפ עטשרע םאד ןוא טאטש רעד וצ רעמ

 .סנטאש עטנערבראפ שא וצ יד פא
 ־קידװעגניז יד ײב טײװ רעד ןיא ץעגרע טעװאכעג ךיז טאה םאװ ,עידאלעמ א

 .טנעירא םעגופ ןכי״יט עקיטעמוא
 רעד ,סרעטכיד עשישטייד יד ןופ רעטסערג רעד עסלעװ וצ ,עידאלעמ־חרזמ יד
 םענופ טציא טרעװ סאװ ןוא טגעה ענייז טקערטשעגםיוא טא.ד ,עטעג רעיפמילא

 .טדנעשעג ןוא טרעטסעלעג םרעריפ ענײז ןוא םאכ ןטכאװרעד

 (1933 יאמ רעטז9 ,115 .מונ ,עשראװ ,״טנעמאמ רעד״)
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 סרעליפשיוש עטעטלאשעגכיילג

 רימ ןענעײל ״גבוטײצסעגאט רעזיראפ״ ןרעמונ עטצעל יד ןופ םעגײא ןיא
 ןענעז ךעלטנגײא .סרעליפשיוש עשירעלטיה טימ שינעגעגאב א ןגעװ לקיטרא ןא
 ןוא ןראיטקא ענדיב עפורג א .סרעליפשיוש עטריזירעלטיה זיראפ ןיא טםעג יד
 ־אקסיפ וצ טעילוטעג ךיז /׳ךײר ןטירד״ םעד ראפ ,רעירפ ןבאה סאװ ,סעסירטקא

 ,ןטנעמירעפסקע־רעטאעט ענײז עלא םיא טימ טרעביפעגרעביא ןבאה ײז .ןראט

 טנייה טפור ןעמ סאװ ,םעד טימ טשינ תוכײש םוש ןײק ,טסװואב יװ ,ןבאה סאװ
 .״טסײג רעשיטסירעלטיה״

 יטנײה רעבא
 עקאט ראנ ,טני.יה דארג טשינ טםײה סאד .טעטלאשעגכײלג ךיז ײז ןבאה טנײה
 טלעטשעג .דנאלשטײד ןיא ןעװעשוב ןביוהעגנא טאה טסײג רעניורב רעד יװ ,ףכית
 ־סיוא ײז ןבאה ,רעגאל־עיצארטנעצנאק רעדא עניב — עוױטאנרעטלא רעד ראפ
 .ןעמוקעגנא טשינ םאד זיא טכי_יל זא ,ךיז טײטשראפ .עטשרע סאד ןבילקעג

 ףוס לפ ףום רעבא .ןסיװעג טפור ןעמ סאװ ,למערעװ סאד טלבארגעג טאה װו־ץגערע
 טקיפ טי_יצ וצ טי_יצ ןופ ;דימה ףיוא טשיב טסייה םאד .ןעמוקעגיג׳ב םע ןעמ זיא
 ־טנא רעטינוו טרעװ׳ס — ןוא .גאט רעקױירמוא ןא ,טכאנ עזאלפאלש א .סע טגאנ ,סע
 ןגייװש ײז .הלילח טשינ סע ןגאז ײז ? ןאט טלאזעג ײז ןבאה סאװ ,עקאט .ןגיװש

 ־שטינד ןיא ,זיראפ ןיא ןרעיוא טאה אפאטשעג יד .ןגיוא עקירעיורט טימ סיורא םע
 .םערא םעד םורא דנאב־ץײרקנקאה םעד עזומי־רעטאעט יד טגארט דנאל

 ,ןײב .גנוטלאשכי_ילג ...רעלטיה ...טעפמיא רערענאיצולאװער .ראטאקסיפ

 ,עבלעז יד ײז ןענעז ךעלרעניא רעבא ,עקידנסיורד א ראנ זיא גנוטלאשכינלג יד

 אפאטשעג יד .ארומ ןבאה ײז .סיורא סע ןגי_יװש ןוא ײז ןטכארט יוזא .ןעװעג םאװ
 םעד דנאליצאנ ןיא טגארט עזומ־רעטאעט יד ןוא .זיראפ ןיא וליפא ןרעיוא טאה

 ...ץײרקנקאה

 ,ענײלק יד ,ײז י ןתמא רעד ןיא ,עקאט ? ײז וצ תובעט ןבאה ןעמ ןאק יצ

 .ןײטשראפ טשינ סאד ןענאק עטעטלאשעגכינלג יד

 רעד .טסעשז ןםיורג א טכאמעג טאה ןאמרעסאב טרעבלא רעסיורג רעד ,תמא
 ןעמובעגפארא ךעלמענ טאה רע .ןביולרעד טנאקעג םע ךיז טאה רעלטסניק רעםיורג
 ראפ גנונעכײצםיוא ןא סלא ןעמוקאב טאה דע ןכלעװ ,גניר םעד רעגניפ םענופ
 יד ןופ ,ןשירא טשינ םעד ןאטעגנא םיא ןוא ןעגנוטסײל עשירעליפשיוש ענײז
 ,רערעקידריװ ןײק אטשינ״ :רעטרעװ יד טימ ,יסיאמ ןטיוט ,ןטצעהראפ־סיצאנ

 .״רע יװ ,גניר ןקיזאד םעד ןגארט לאז סאװ

 ןעמ ןאק ןשינעפעשאב עליבאל עקידרענײצגא יד ,ענײלק יד ,ײז ןופ רעבא
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 ןעײםע

 יוזא ראנ לײװרעד ■>.ןריטעגעװ יװ ,רעמ ןעד ןליװ ײז .ןעגנאלראפ טשינ םניוזא
 טעװ עשיראנ־שירא סאד זיב ,ןעמערוטשםיוא ךיז ןלעװ ןטניװ עניורב יד זיב

 ...זיב ...זיב .םעטא םעד ןרילראפ

 רעד וליפא טנײמ יוזא ,עטעטלאשעגכײלג יד ,סרעליפשיוש יד ןענײמ יויזא
 ־םעגאט רעזיראפ״ רעד ןיא ײז טימ שינעגעגאב יד טבײרשאב םאװ ,רעבײרש
 ־לאשכײלג יד זא, ןלאפעגנײא טשינ וליפא זיא ,רעטראפער םעד ,םיא .״גנוטײצ
 רעמינפ יד וצ טפעלקעגוצ ךיז טאה יז .עקילעפוצ ןײק טשינ זיא עקסאמ־סגגוט
 ןטעטלאשעגכײלג םעד טימ .ריא ראפ טםאפעגוצ .ריא ראפ טײרג ןעװעג ןענעז סאװ
 ןיא טשינ לאפ םעד ןיא ןײמ ךיא .גנונעדרא ןיא טשינ סעפע זיא רעליפשיוש

 .עניב רעד יבגל גגונעדרא

 עכלעװ ,יד ןא םקונ רעטיב ךיז ןענעז ײז זא עבט א ןבאה רענעט עשלאפ
 טימ סימארפמאק א טכאמעג לאמ ןײא ןבאה םאװ ,יד .ײז וצ וצ ךיז ןעניוװעג
 ,טײהרעגעפורעג טשינ דימת ןעמוק ײז .ןרעװ רוטפ טשינ ײז ןופ ןיוש ןענאק ,ייז

 ףראד ןעמ װו שירעגנױליוװ ןי.ירא ךיז ןשימ ײז .דובכ םוש ןײק רעביא טשינ ןטעב
 .עיציזאפמאק עדעי ץנעװקעםנאק רענרעזי״יא ןא טימ ףיוא ןסערפ ןוא טשינ

 ,רענעט עשלאפ ןופ עינאפאקאק עקיטרא־קיצנײא ןא זיא ״ךייר עטירד״ סאד

 .גנולעטשראפ עקםעטארג עדעי רעבירא טגי.יטש סאװ ,עינאפאקאק עקידהנושמ א

 םעד ןעגנוװצעגפיוא טאה ״ךייר עטירד״ םאד זא ןענאמרעד ראנ ךיז ףראד ןעמ
 ־ידכאװטימ ,ןעארג םעד ,ןםיורג םעד ךירדירפ ןופ עקסאמ־ןדלעה יד רעגריבנײלק
 עלאיצאם יד ןוא .ןעגנולעבינ יד ןופ סאטאפ־ןדלעה םעד ,טיורב ךאנ געיעג ןק
 ןיא ןעגנוװצעגנינרא סע טאה ,סיעגירפושט יד י.יב ךיז ןסי_יר סאװ ,ןדנאגארעדיװ
 ־סודניא־רעװש רעשישטי.יד רעד ןופ ןקירבאפ יד ןיא .רעצנאפ ןכעלרעטלאלטימ א

 .טסנעפשעג־ןדײ סאד טפושיכעגנײרא ןעמ טאה עירט

 ־נאטלעװ״ סאד ןפור םיצאנ יד — ןטנעצקא עשלאפ ןופ ללש רעקיזאד רעד
 ןקיטםייג ןפיוא לאטאפ ןקריװסיוא ךיז זומ ןוא טזומעג ךיז טאה — ״גנואיוש
 רעטנוא ןבאה טסנוק יד ןוא רעטאעט סאד ,רוטארעטיל יד .דנאלשטייד ןיא ןבעל
 .גנדטיידאב עקילאמא יד ןריולראפ םישזער־רעלטיה םענופ עקסאמ־סגנוטי.יצ רעד

 ןביוהעגנא ךיז ןבאה ןטרעװ ,ןעשודאז ןוא ןעשוד ןביוהעגנא טאה עיצאקיפיטסימ יד
 .ןקיטש ןוא ןגראװ

 ־קע יד ראפ םערא ןרעטניה עקטעװרעס א טימ שוריפב טײטש רוטארעטיל יד
 ״? קילעפעג ,סאװ — עטיב !ןרעה עני_ימ ,טסגיד וצ״ :ךי.יר םעניורב םענופ ןצנעלעס
 ,ראטאקסיפ א ,רענסעי א ,טדראהנײר א טשינ זיא רעטאעט םענופ ספורטופא רעד

 לאירעטאמ־רעליפשיוש עקידנרירביװ קידעבעל סאד .גנירעג לארענעג רעד ראנ
 ־סקאװ א ןיא ןײלא רעטאעט םאד ןוא ,ןרוגיפסקאװ ןיא טלדנאװראפ ךיז טאה
 ןשטנעמ ,ןכאז ענעכארבעצ יד רעביא טכאװ ןועגש־ןראזעצ רעד .טעניבאק־ןרוגיפ
 טאניבוקנאק ןשירעדנעש־ןםאר א ןיא טבעל דיומ־רעטאעט יד ןוא .ןטרעװ ןוא
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 רעגנאמ קיציא

 .םזיטנאטעליד ןשילארטאעט ןוא ןשיגרוטאמארד א טימ

 םאד .״ךעלעביז״ עמאס ןענעז שיגעטלעהראפ ןקיזאד םעד ןופ ןטאטלוזער יד
 .ןטײװצ ןכאנ רענײא ךיז ןכאמראפ סרעטאעט .קירוצ רעמ סאװ ךיז טיצ םוקילבופ

 ןײק טשינ ןפוא םושב זיא רע ז רעליפשיוש רעטעטלאשעגכײלג רעד ,רע ויא
 ־רעטאעט רעסיורג א ןופ ןטאש א .עקרוגיפ עקירעיורט א דאנ ,טלאטשעג עשיגארט
 רעד .רוטאטקיד רעניורב רעד ןופ דאנעג םעד רעטנוא טריטעגעװ סאװ ,עיצידארט
 .ןטנעצקא ןוא רענעט עשלאפ ןופ םענעגראװרעד בלאה א ןעניפעג םיא טעװ ןגראמ

 יד ראפ קיעפמוא .עקסאמ־סגנוטלאשכי״ילג רעד ןופ סטרעוױלגראפ א םינפ סאד
 ־רעװלאװער רעד ןופ רענעסערפעצ א .עניב רעײנ רעד ןופ ןבאגפיוא עשימימ

 רעד ץוחמ ןריטעגעװ רעטײװ רע טעװ ,קילארטאעט־רעװלאװער ןוא עיגרוטאמארד
 .ןברק יצח ,רעכערבראפ יצח ,עניב

 (1936 רעבמעטפצים 11 ,עשראװ ,״גנוטײצםקלאפ עי.ינ״)
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 רוטארעטיל ןוא ןברוח

 טאה 1958 יאמ ןטבס ןופ ״רבד״ ןיא ןענישרעד ,ןג ןועמש טימ דערפשעג ןײמ
 רקיע רעד ,ןזיירק עסיװעג ןיא טולב זײב ןוא שינעדנעטשראפסימ ןפורעגסיורא
 ,ןיגאצ .מ ,ראטקאדער רעד י_יס ,רעכלעװ ןיא ,״סעײנ עטצעל יד״ גנוטײצ רעד ןיא
 רעצ טקירדעגסיוא ןבאה ,ןײטשניבור ןבואר ,רעטעבראטימ עני_יז ןופ רענײא י_ים

 .ךערפשעג ןופ טלאהניא ןגעק טסעטארפ ןוא

 :ןרעלקרעד דיא ליװ

 םעד ןיא ןוא העש א רעביא טרעיודעג טאה ןג ןועמש טימ דערפשעג ןי_ימ
 ןעגנאגעג ןריולראפ ןענעז ,טקורדעג ןעװעג זיא ךערפשעג רעד ןכלעװ ןיא ,רוציק
 עסיװעג ןעק ןעמ זא ,ךעלדנעטשראפ זיא ראפרעד .ןסנאױנ ןוא ןטגעמוגרא ךס א

 .ןשטײטסיוא שלאפ ןטנעמאמ

 ץרוק יוזא ןינע םעד ןרעלקוצפיוא ,גנוטײצ רעבושח רעײא ןיא ,רימ טביולרעד
 :ךעלגעמ ראנ זיא׳ם יװ

 ןברוח רעזדנוא ןגעװ טכארט דיא סאװ ךערפשעג םעד ןיא עגארפ רעד ףיוא
 ןברוח רעד זא ,טרעפטנעעג ךעלטי_יד דיא באה ,רוטארעטיל רעשירעלטםניק ןוא
 םי_יב ןלאז רימ זא ,ןפא וצ ךאנ ןענעז ןדנװו יד ,טנעאנ וצ ןוא סיורג וצ זיא
 זיא טציא .םעד ןגעװ ןעגימרעט עשירעלטםניק ןיא ןטכארט וליפא גאט ןקיטנייה
 ךיז טאה סאװ רעדעי װו ,סעקינארכ ,ןראומעמ ןופ ,טגאזעג דיא באה ,טײצ יד
 ־ראפ וצ בוח םעד טאה ,ןבי_ירש טשינ רעדא ,אי ןעק רע יצ ,טעװעטארעגסיורא
 יוזא .טבעלעגרעביא טאה רע ןוא טרעהעג ,ןעזעג טאה רע סאװ ץלא ןענעכײצ
 ,רשפא ,ךיוא ראנ ,רעקיראטםיה ןראפ ראנ טשינ ,לאירעטאמ־יור סאד ןפאשעג טרעװ

 .גנוטלאטשעג רעשירעלטסניק רעקידנעמוק א ראפ לאירעטאמ סאד

 ־אמ ןקיטציא ןיא זיא ,ןכארטשעגרעטנוא ךיא באה ,ןעמראפ־טסגוק עלא ןיא
 יד ,הניק יד ,״ץפיז רעשיריל רעד״ קורדסיוא רעמיטיגעל רעקיצגײא רעד טנעמ
 עטסקידנטײדאב יד עקאט ןענעז .ןראצ ןוא רעצ ןופ ײרשעגסיוא רעד ,עיגעלע
 ;״אטשינ״ ,״רעטציא״ סעשטיװאלאגעס ,ןברוח םוצ תוכײש א ןבאה סאװ קרעװ

 ןשידלי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל״ סגאםלענעצאק ;״סאג עשידלי״ סרעװעקצוס
 .ערעדגא ןוא ״רהגה תובוחר״ סגרעבנירג יבצ ירוא ;״קלאפ

 רעשירעלטםניק טשינ ןוא) ץנאטסיד רעשיראטסיה ןגעװ טדערעג באה ךיא ןעװ
 דיא באה (ןג ןופ ךערפשעג ןיא ןראװעג ןבעגעגרעביא זיא סאד יװ ,ץנאטסיד
 רעלטםניק רעד װו ,גנוטלאטשעג רעשיטאמארד ןוא רעשיפע רעד ןגעװ טכארטעג
 .רעדרעמ םעד ךיוא ראנ ,ןברק םעד ראנ טשינ ,ןרעדליש וצ ןוא ןעז וצ תוכב ןי_יז לאז

 ידכ ,יקסװעיאטסאד לאמ טרעדנוה ,לאמ ןעצ ןי_יז ףראד ,רעלטסניק רעד ,רע
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 רעגנאמ קיציא

 ,ןשיניארקוא ,ןשישטײד םעד ןופ המשנ רעקנארק רעד ןיא ןקוקנײרא ןענעק וצ

 ־געמיטנעם רע טבײרש טי.יז ןײא ןופ םאװ ,רעדרעמךסאמ ןשיװטיל ןוא ןשיליופ
 ,טײז רעטײװצ רעד ןופ ןוא ,םײהא ,דניק ןוא ביױו םענעגײא םוצ וױרב עלאט

 עשירעלטםניק יד טעװ רשפא ןוא .רעדניק ןוא ןעיורפ ,טולב טלאק טימ רע טעגרה
 יד ןעמוקעג טשינ זיא׳ס יװ ,ןעמוק טשינ לאמ ןײק ןברוח םענופ גנוטלאטשעג
 הניק יד ןבילבעג ראנ זיא׳ס ןוא תיבה ןברוח םעגופ גנוקיטלאטשעג עשיטאמארד
 עםיורג יד גאט ןקיטנייה דאנ ןענײװאב ןדיי רעכלעװ טימ ,״דדב הבשי הכיא״

 .עפארטסאטאק עלאנאיצאנ

 תורהנ לע״ ןראצ ןוא רעצ ןופ דיל סאד ןבילבראפ זדנוא זיא לבב־תולג ןופ
 רימ ןבאה ,ץנאטסיד עשיראטםיה עקיטיונ יד ןיוש ןבאה רימ שטאכ ,ןוא ,״לבב
 עשיראטסיה ײװצ יד ןעלדנאהאב ןלאז סאװ ,עמארד ןײק ןוא סאפע ןײק טשינ ךאנ

 .תיב ןטײװצ ןזא ןטשרע םענופ תונברוח ײװצ יד ,םעפארטםאטאק

 רעבא ,תונברוח ײװצ יד םורא ראלקלאפ־עדנעגעל רעסיורג א ןאראפ ,תמא)
 ןגעװ ןוא סאפע ןשירעלטםניק ןגעװ ראנ ,ראלקלאפ ןגעװ טשינ ,אד דער דיא

 .(עמארד רעשירעלטסניק

 ,גנוטכײלאב רעקירעהעג רעד ןא ,ןבעגעגרעביא ךערפשעג ןיא זיא יוזא טקנופ

 ־קרעמפיוא רעד •״סלײט ירעברעטגעק״ סרעסאשט ןגעװ טגאזעג באה ךיא םאװ סאד
 ןשידלי םענופ ךיא םוק םעצולפ םאװ ,ןגערפ וצ טכער א טאהעג טאה רעזעל רעמאז

 י קרעװרעטסײמ ןי_יז וצ ןוא טרעדגוהראי ןט15 םענופ טעאפ ןשילגנע םוצ ןברוח
 א טימ ןײמ ךיא סאװ קנאדעג ןי_ימ ןרירטםוליא םי.יב ןטלאהעג באה ךיא
 גרוטאמארד רעד ןוא רעקיפע רעד ןוא ,טעטיוױטקעיבא רעשירעלטסגיק רעסיװעג
 ־לישעג טאה רעמאה .טעלפמאפ ןײק ןרעװ טשינ ןלאז קרעװ יד ידכ ,ןבאה יז זומ
 רעבלעז רעד טימ ,ןכירג יד ןופ םיאנוש יד ,רענאיארט יד י_יס ןוא ןכירג יד י.יס טרעד
 ,גאט ןקיטנײה ןזיב ,סאפע ןי_יז טבײלב ראפרעד .טעטיוױטקעיבא רעשירעלטםניק

 .רוטארעטיל־טלעװ רעד ןיא עטסערג סאד

 טרעװ םאװ השעמ רעד ןופ זא רעױװרעטניא ןי_ימ ןבעגעגרעביא באה ךיא
 ןגעװ השעמ א ,ענאנ־רעביוא רעד ךרוד עמעאפ־ירעברעטנעק רעד ןיא טלײצרעד
 יד .טימעסיטנא ןא ןעװעג זיא רעסאשט זא ,ןעגנורדעג טשיג זיא ,םד־תלילע ןא
 יד .טי_יצ רענעי ןופ ןריטסאנאמ יד ןיא ןראװעג טלײצרעד רעכיז זיא השעמ
 יד ןוא ,השעמ־עבאב רעד ןיא טביולגעג ןבאה רעטסעװש עכעלטסירק עמורפ
 אזא ןרעדליש וצ ןרעסאשט טעטכילפראפ טאה טעטיוױטקעיבא עשירעלטםניק
 רעד טימ ןוא ,ןשינעביולגרעבא ,ןלײטרואראפ עריא עלא טימ ,ענאנ עשיליוטאק
 טאה רשפא ןוא ,זדנוא טסירדראפ םאװ ,דמערפ זדנוא זיא סאװ טײקמורפ רעצנאג
 זיא יוזא רעבא ,שטנעמ־סנאסענער םעד ,ןײלא ןרעסאשט ,םיא ךיוא ןסארדראפ יז
 .םד־תלילע ןגעװ עדנעגעל יד ןעװעג זיא יוזא ןוא ענאנ־רעביוא עמורפ יד ןעװעג יז

 ־קעיבא רעשירעלטסניק טימ ןײמ ךיא סאװ ןופ ליפשי_יב רעראלק א ךאנ ןוא
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 ןעײסגז

 ,שטױטס :ןרגה ןגעװ רעדיל עני.ימ ןפראװעגראפ רימ ןבאה ןדיי ךס א .טעטיװיט

 עגגאל יד טימ תובא יד ךיז ןריפ ױזא״ :ןגאז וצ טגאװעג ךיא באה יוזא יװ
 ״?דרעב עמורפ

 רעד ,ךיא זא ,טנײמעג ןבאה ײז סאװ סאד ןעװעג זיא תועט רעצנאג רעד
 טסניד עטהלװעאב יד טגאזעג םאד טאה ןתמא רעד ןיא .טגאזעג סע באה ,טעאפ
 ,ןפראװעגסיורא גאט םענײש א ןיא טרעװ ןוא תיבה־לעב ןופ רזממ א טאה סאװ
 ןעמאנ םענײש א טאה תיבה־לעב רעד ,תמא .סאג רעד ףיוא ,דניק ןטימ ןעמאזוצ
 טליפ יז ראנ .עטסנעש סיאד ןדער עלא עכלעװ ןגעװ ,דײ רעמורפ א ,לטעטש ןיא
 !ןראװעג ןאטעגפא ריא זיא׳ם םאװ הלװע ןא םיורא טדער ריא ןופ ו קיטײװ ריא

 ןיא ןיירא טשיני ײג ךיא ןעװ ,ןגיל ןשירעלטסניק א טגאזעג ןעװעג טלאװ ךיא
 יד ךיז ןריפ יוזא״ טאטשנא ןוא טסניד רעטהלװעאב רעד ןופ עיגאלאכיספ רעד
 ,ןאטעג ריא טאה טוג״ טגאזעג ךיא טלאװ ,״דרעב עמורפ עגנאל יד טימ תובא

 ״.צטע .צטע ...:רימ ףיוא הװצמ א .םהרבא ׳ר
 ןטכירראפ טריבורפ ןוא ןינע םעד ןיא הלװע ןא ןעזעג טאה שרדמ רעד וליפא
 רעדיװ םהרבא טאה ןהרש ןופ טיוט ןכאנ זא ,טגאז רע סאװ םעד טימ הלװע יד
 ןיא שרדמ רעד ףיורעד טגאז .הרוטק ןעװעג זיא ןעמאנ ריא ןוא בײװ א ןעמונעג
 לײװ יוזא יז טאה ןסײהעג ןוא רגה זיא סאד — הרוטק״ :הכ קרפ הבר תישארב
 .״(ןצריװעג) הרוטק יװ ןעמונעגגײא ןוא טוג ןעװעג זיא ןאטעג טאה יז סאװ ץלא

 קיטיונ ראפ ןענופעג ןבאה םימכח עשידײ יד ,ןײלא שרדמ רעד זא ,סע טסײה
 םאװ םעד ךרוד ,ןרגה יפלפ ןראװעג ןאטעגפא זיא סאװ הלװע יד ןטכירראפ וצ

 .טיוט סהרש ךאנ ױרפ א ראפ ןעמונעגקירוצ יז טאה םהרבא

 ךרוד ןקיטלאטשעגרעביא שירעלטםניק ,ןרירנא ןעמ ןעק ך״נת םעד וליפא
 רעד וצ טעטיוױטקעיבא טימ ןײגוצ ןעמ ןעק יוזא יװ רעבא •ןוױטאמ עכעלשטנעמ
 ־נסאמ ןשישטײד םעד ןיא ןוױטאמ עכעלשטנעמ ןעניפעג ? עפארטסאטאק רעטצעל

 םעד קידנעעז ,סאװ טאדלאס ןשישטײד םענײא םעד ןײטשראפ ןעק ךיא זדראמ
 עגושמ רע טרעװ ,סעקינאג ןוא רעכעד ןופ ךיז ןפראװ ןדיי ןוא ןעמאלפ ןיא אטעג
 עשישטינד יד ןײטשראפ טשינ ןעק ךיא רעבא .״!ןראבראב ןענעז רימ״ :טינרש ןוא
 ןש׳טנעמ יװ טקוקעגוצ ןבאה סאװ ,ןשטנעמ עשיליופ יד ,סרענלעז ןוא ןריציפא

 .ןראװעג עגושמ טשינ ןענעז ןוא ןעמאלפ ןיא ןענאקלאב ןופ ןעגנירפש
 ארומ באה׳כ ? ןײטשראפ ןענעק לאמ א םאד ןעמ טעװ יצ :זיא עגארפ ןיימ

 ןןײנ זא
 ןעגעק ךיוא טסײה ןלבה ןרעדליש .ןעניק ןופ ןלבה ןלײטפא טשינ ןעק׳כ

 ? ןענעק לאמ א םאד ןעמ טעװ יצ .ןעניק ןרעדליש

 :רוטארעטיל ןוא ןברוח ןגעװ עגארפ יד זיא סאד

 זעגארפ רעד ףיוא רעפטנע ןרעסעב א טאה םאװ רעד ןרעפטנע לאז
 (1958 רעבאטקא רעטז ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 דיל א ןופ לרוג רעד

 רעלאנאיצאנרעטניא רעד .עשראװ ןײק ןגיולפעג ריא ןיב 1948 לירפא ןיא
 ־אטעג םעד ןקעדפיוא םײב ןײז וצ טריגעלעד ךימ טאה ןאדנאל ןיא בולק־ן.ע.פ

 ןברוח ןפיוא ןבולק־ן.ע.פ עלאנאיצאנ עלא ןופ ןעמאנ ןיא ןדער וצ — ,לאמקנעד
 .רוטארעטיל רעשידלי א ןופ ןוא ןבעל שידיי א ןופ

 יד ,עשראװ סיוא טעז יוזא יװ .ןראמשאק טימ לופ ןעװעג זיא ילפ רעד
 ךאנ ךיא לעװ ןעמעװ ? 1938 ןיא טזאלראפ ןרעגמוא יויזא באה דיא םאװ טאטש
 רעצ םעד ןקירדםיוא ןלאז סאװ ,רעטרעװ יד ןעניפעג ךיא לעװ װו ןוא זןפערט
 ןופ טכיזעגנא ןיא םוטש ןרעװ ךאד זומ טראװ עטסקראטש סאד זא .ןראצ ןוא
 ײװצ־עגר א ןגױבעגפארא פאק םעד ןײטש ראנ .ןדער טשינראג רשפא .ןברוח אזא

 ...זיולב ןזאל .ןדער ןרערט יד זיולב ןזאל ןוא

 פירפא .ןשטנעמ עכעלטע טראװעגפא דימ ןבאה דלעפילפ רעװעשראװ ןפייא
 רעביא רימ ןראפ טא ןוא ,ןעמולב למעזעב א טגנאלרעד רימ טאה יקסװאנאגאק'
 .״לאטםירב לעטאה״ — עשראװ ןיא לעטאה םענעבילבראפ קיצנײא םוצ ןםאג עבורח

 טאטש ןופ לײט םעד ןגעװ דיא דער ״ןסאג עבורח״ ןגעװ דער ךיא ןעװ
 ;ןבילבעג טשינ ןסאג וײק ןענעז אטעג םענופ לייװ ,אטעג ןרעסיוא ןגעלעג זיא סאװ

 .גראװכורב ןוא רענײטש ,גראװכורב ןוא רענײטש ראנ

 רעמיצ־לעטאה ןיא רימ ײב ןםעזעג זיא יקםװאנאגאק ןעװ גאט א םענײא ןיא
 :דאזיפע ןקידנגלאפ םעד טלײצרעד רימ רע טאה

 סרעבײרש עשידײ עפורג א דאב טימ ,יקסװאנאגאק ,רע זיא לאמ ןײא״
 ןײק טשינ עזייר יד זיא ןטייצ עלאמראנ ןיא .שזדאל ןײק עשראװ ןופ ןראפעג
 ןעװעג זיא׳ס .טי״יצ עלאמראנ ןײק ןעװעג טשינ זיא לאמ םאד רעבא .עגנאל
 םאד .טעװעשובעג דאנ ןבאה םעקישטשמארגאפ עשיליופ .המחלמ רעד דאנ ףבית
 טאה .ןגיוא יד ןיא סיורג ןעװעג ײז זיא ,ןבילבראפ דאנ ןענעז םאװ ,ןדיי לסיב
 עטצעל יד — ןדלי טעדראמרעד ,טזאלעג ךיז טאה׳ם װו ,טראד ןוא אד עקאט ןעמ
 י_יב .ןאב רעד טימ ןראפ וצ ךעלרעפעג ןעװעג זיא רקיע רעד .ןליופ ןיא ןדיי
 ןסײרנלױא דיז ןגעלפ טלעטשעגפא דיז טאה גוצ רעד װו סעיצנאטס ערעגעלק

 .טרא ןפיוא ןםישרעד םיא ןוא דלי ןדעי ןעמענפארא ,סעדנאב עטנפאװאב

 .ןקאילאפ טימ לופ ןעװעג זיא ןראפעג ןענעז רימ ןכלעװ ןיא ןאגאװ רעד״

 .׳םאשארפעשפ׳ א רעדא ׳ינאפ עשארפ׳ א טרעהעג ןעמ טאה טללצ וצ טללצ ןופ

 ־נאטם רענײלק א וצ טרעטנענרעד ךיז טאה גוצ רעד ןעװ לאמ סעדעי ראנ״
 .זעװרענ ןראװעג ןענעז רימ זא ךיז טײטשראפ .סיורג ןראװעג ראפעג יד זיא עיצ

 .ןעשעג סע ןעק טא־טא .סאלב וליפא
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 ןעייםע

 טקרעמאב טאה ןאגאװ ןיא ןםעזעג זיא סאװ ױרפ עשיליופ ערעטלע ןא״
 דיז טאה יז ןוא ןדלי ראפ יד ןופ ןרעװ זעװרענ ןוא ןרעװ ךײלב לאמ עלא סאד

 :לוק א ףיוא ךיוה ןפורעגפא
 סעמאמ עשיליופ .ןשטנעמ ןשיװצ טנעז ריא זארומ יוזא ריא טאה סאװ״

 •״םעמאמ ךיוא ןענעז

 קירוצ גנאל טשינ טאה יז זא טלײצרעד טאה יורפ עשיליופ ערעטלע יד ןוא״
 ־רעביא רעשיליופ רעד ןיא ״םיוב א טײטש געװ ןפיוא״ דיל שידלי א טנעײלעג
 עשיליופ״ זא ןכארטשעגרעטנוא יז טאה ראפרעד ןוא יקסמינאלס ינאטנא ןופ גנוצעז

 .״סעמאמ דיוא ןענעז סעמאמ

 ,ןאגאװ ןשיליופ ןדמערפ םעד ןיא לוק שיליופ ךעלדנללרפ א טרעהרעד״

 עשידלי ךיוא ןענעז רימ זא ,טלײצרעד ריא ןבאה רימ .רעגנירג ןראװעג זדנוא זיא
 ןבאה רימ .דיל סאד ןבירשעג טאה סאװ ,טעאפ םעד ןענעק רימ ןוא סרעבײרש
 קידנםעומש יוזא ןוא ןאגאװ ןכעלדנײפ םעד ןיא דצ א ןבאה רימ זא ,טליפרעד

 .״שזדאל ןײק ןעמוקעגנא רעטש םוש ןײק ןא רימ ןענעז

 טגאזעג ןיקסװאנאגאק באה דיא .טרירעג ףיט דימ טאה דאזיפע רעצנאג רעד
 ־רעביא רעשיליופ רענײש סיקםמינאלס ינאטנא ןעקנאדראפ וצ ךס א ןבאה ײז זא
 םעד טא ןיא ץראה שיליופ ןײא טרירעגנא טאה םאװ ,דיל ןללמ ןופ גנוצעז

 •״ואגאװ ןשיליופ״ ןקיטליגכי.ילג רעדא ןכעלדנללפ

 ןגאלשעגרעביא יקסװאנאגאק רימ טאה — טקידנעראפ טשינ דאנ באה דיא״
 .״דאזיפע םעד ןיא סעפע ןא ןאראפ זיא׳ס — דײר יד

 טאה םאװ יורפ רעשיליופ רערעטלע רעד א טא ןבענ זיא טללצ עצנאג יד
 ,יורפ עשיליופ שיפיט עגנױ א ןסעזעג דיל וללמ ןגעװ טדערעג טרעטםללגאב יוזא
 .סעומש םוצ טרעהעגוצ ךיז טאה יז .״שירא״ ןפורעגנא ןבאה ןשטללד סאװ םאד טא

 ןײק טשינ רעכיז .טלאק ןוא יולב ןגיוא יד ;ךעלגעװאבמוא גנערטש םינפ סאד
 רעװ ראנ .ןאגאװ ןיא םרעבײרש עשידלי ראפ יד טכארטעג ןבאה יוזא ,דנללרפנדלי
 ןיא ןוא ,גוצ םעד ןיא ,ןאגאװ םעד ןיא• םיאנוש עשידלי סייוא ןלעפ׳ס ן ײז ףראד
 טדערעג טאה יורפ עשיליופ ערעטלע יד רעכלעװ טימ טײקמעראװ יד ? ללכב ןליופ

 .גוגעג ןעװעג ײז ראפ זיא ,טעאפ ןשידלי א ןגעװ ,דיל שידלי א ןגעװ

 ןבאה רימ .שזדאל ןײק ןעמוקעגנא םולשב רימ ןענעז ,טגאזעג ןיוש יװ ,זיא״
 רעגגױ רעד ףיוא .יורפ רעשילופ רערעטלע רעד טימ טנגעזעג ךעלדנללרפ דיז
 .טקוקעגמוא טשינ וליפא דיז רימ ןבאה םינפ ןכעלדנללרפמוא ןטימ עםקיש רעשיליופ

 .ןראפרעד ןענעז רימ יבא
 רימ ןרעה ,עללרפ טמעטאעגפא .שזדאל ןיא לאזקאװ םענופ קידנעײגסיורא״

 :טפור רעצעמע יװ

 ן עינאפ ו עינאפ —
 ןיא ןפארטעג ןבאה רימ םאװ ,עסקיש עשיליופ עדנאלב עגנױ יד טפור סאד״
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 רעגנ*?מ קיציא

 טנאה רעד טימ טקניװ יז ,םינפ ןכעלדניירפמוא ןגנערטש ןטימ יד טא .ןאגאװ
 .עטעפאסראפ א זדנוא ןבענ יז טײטש טא .טראװ ,טראװ .ךיג טײג יז •זדנוא וצ

 .טדער יז .ןרערט ײז ןיא ןעשטשילב׳ס ראנ .טלאק טשינ רעמ ןענעז ןגיוא עאלב יד

 .שידײ ןשיליופ ןקידהיחמ א ןיא טלײצרעד יז

 יד .טרעדגוהאי ןטסקיצנאװצ ןראפ .״עלאמראנ א .עטושפ א .עטכישעג א״
 ,ןעװאהטעב ןעװעג טשינ זיא סױנעג רעתמא רעײז זא ,טקעדטנא ןבאה ןשטי.יד

 לטעטש ןײלק א ןופ קינסאפ ןוא טסופ א ראנ ,ןילרעדלעה ,עטעג ,טראצאמ ,ךאב
 יד רעטגוא ןבילבעג ןענעז ןדיי עטלײצעג .ןרעמאקזאג .סאטעג .ךײרטסע ןיא
 ,ןעזםיוא ןשירא ןטוג א קגאד א .יז — עטלײצעג יד ןשיװצ .ןליופ ןופ תוברוח

 .גי״יװש א ןכאמ ןלאז ןקאילאפ זא ,טלעג שידלי טוג ןוא ןריפאפ עשירא עטוג

 .ףראד ןעמ װו טראד ןבעגסיורא טשינ ,ןגאזסיוא טשינ

 טאה יז סאװ םאד ןבינלבראפ וצ ןםאלשאב יז טאה המחלמ רעד ךאנ״
 ;טאג רעשידײ רעטיוט א .ןירעירא ןא .עשיליופ א :טי.יצ עצנאג יד טליפשעג

 טרעה ;ןאגאװ א ןיא יז טציז טא ןוא ן ןײג יז לאז װו .קלאפ טעדראמעגםיוא ןא
 עשידןי ןאראפ ךאנ ןענעז׳ס .דיל שידןי א ,טעאפ ןשידלי א ןגעװ טדער ןעמ יװ
 עקסאמ רעשיליופ רעגנערטש רעד רעטניה ןטלאהאב טאה יז סאװ ץלא .סרעבללרש
 .ןגאז טלאװעג זדגוא םע טאה יז .טליפשעג .לעטשנא ןא ןעװעג זיא ןאגאװ ןיא
 ןופ ןםירעגפארא טאה יז סאװ ןראי טניז לאמ עטשרע סאד זיא׳ס .ןגאז טזומעג

 .ןרערט עשידלי ןוא םינפ שידלי א טעז ריא .עקסאמ עשיליופ יד ךיז

 .םינפ ש׳ידלי א טקעדעגפיוא טאה דיל שידלי א ,זדנוא ןופ קעװא זיא יז״

 .״םיוב א טײטש געװ ןפיוא״

 ןיא .זאלג א ןענאטשעג זיא לשיט ןפיוא .לקנוט ןראװעג זיא רעמיצ ןיא
 טכארבעג רימ טאה יקסװאנאגאק םאװ ,ןעמולב למעזעב סאד טענאיװעג טאה זאלג

 .עשראװ ןיא דלעפילפ םוצ

2 

 טנאדנעמאק רעד ,ןאמלדע קראמ טלײצרעד רימ טאה דאזיפע ןטײװצ םעד
 .דנאטשפיוא רעװעשראװ ןיא ״טיבעג־רעטשרעב״ םענופ

 ז דנאטשפיוא־אטעג רעװעשראװ ןיא ןעװעג סאד ןענעז ןטנאדנעמאק ליפ יװ
 טכער א טאה עיגעטארטם רעשישטללד רעד ןיא טנװאהאב טשינ זיא סאװ שטנעמ א

 .ןינע םעד ןגעװ טלמוטעצ ןי_יז וליפא ןוא ןגערפ וצ
 רעד ןופ ןדלי עפורג ןײא טרילאזיא .אטעג סאד ןטינשעצ יוזא ןבאה ןשטללד יד
 ,טנזיוט קיצפופ ךרע ןא ,ןדלי ענעבילבעג יד ןופ ךעלטשער יד ידכ ,רעטײװצ

 רעטכללל ןללז ײז טעװ םורא יוזא .ךיז ןשיװצ טקאטנאק ןײק ןבאה טשינ ןלאז
 ראפ טללצ יד ןעמוק טעװ׳ס ןעװ ,רעטײװצ רעד ךאנ עפתג ןײא ןרידיװקיל וצ

 .עיצאדיװקיל רעקיטליגדנע רעד
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 ןעײסע

 .ןרעירוק ךרוד — טלעטשעגנײא אי רעבא ךיז טאה טקאטנאק א
 זיא עשראװ ןיא דנאטשפיוא ןשידלעה ןצנאג ןופ טנאדנעמאק־טפיוה רעד

 .שטיװעלינא יגדרמ ןעװעג
 ןופ טרילאזיא ןוא ןטינשעגפא ןראװעג זיא טיבעג־רעטשרעב רעד יװ יוזא
 טנאדנעמאק רעד ןראװעג ןאמלדע קעראמ זיא ,אטעג ןיא ןטקגופ־סטעברא ערעדגא

 .טיבעג םעד ןופ
 רעכיב .רוטארעטיל עצנאג א ןאראפ זיא דנאטשפיוא־אטעג רעװעשראװ ןגעװ
 ןבאה םאװ עכלעזא ןופ ראנ ,סרעבי״ירש עלענאיםעפארפ ןײק ןופ טשינ ןבירשעג
 .״י״ילב טימ טשינ ןוא טולב טימ ןבירשעג״ רעכיב ,דנאטשפיוא ןיא ןעמונעג לײטנא

 ןעגאמרעד סאװ וצ .רעכיב יד טא ןענעײל טשינ ןליװ ןדײ סאװ דאש א
 םאװ וצ — רעכיב עכלעזא טא ןגעװ ןרעה טשינ ןליװ ןשטײד ? ןראמשאק יד טא

 ?תוחיצר ענעגײא יד ןיא ןענאמרעד ךיז

 רעד י_יס ,רעדרעמ רעד י_יס .םקאדאראפ רענדאמ א ךיז טמוקאב׳ס זא יוזא
 .ןענאמרעד טשינ ךיז ןליװ ןברק

 ? ןסעגראפ ןעמ ראט יצ רעבא .יוזא רעמירג זיא׳ס .ןסעגראפ ײז ןליװ עדײב
 ? עכעלשטנעמ־םתס יד ראנ ,עשידלי יד ראנ טשינ ? ןסעגראפ עטכישעג יד טעװ יצ

 ןכינלגראפ וצ טשינ ךיז ןעמעש םאװ ,סרעקיראטםיה עכלעזא טנײה ןאראפ
 ־ןסאמ ןשישטינד םעד טימ רעבארא טנזיוט טרעדנוה עכעלטע ןופ ןפיולטנא סאד

 יד ןיא רעדניק ןוא םינקז ,ןעיורפ ,רענעמ — ןדיי ןאילימ םקעז רעביא ןופ דראמ
 .טײקיטכערעגמוא עשיראטסיה עבלעז יד .גאװ ןײא .דלוש ןײא •ךעלעקיװ

 •ןײלא דיז ןטפשמראפ ןובשח ןעמורק רעײז טימ ״סרעקיראטסיה״ עכלעזא

 וליפא זא ,ראנ טזײװאב סאד .רענײמעג א אליממ ןוא רעשלאפ א זיא ןובשח רעד
 ־רעפ א ״רעקיראטסיה״ ןימ רעד ךאנ טאה ןטיוט עשידױ ןאילימ סקעז יד ךאנ

 .קלאפ ןשידלי ןטימ ןובשח ןכעלנעז

 סאװ ,טרעדנוהראי רעזדנוא ןופ לאבמיס רעקיטכעמ רעד טא ,דלי־שא רעד
 ־יליב ןופ טלעטשעגפיונוצ ,סעיראטאמערק עשישטללד יד ןיא ןראװעג ןריובעג זיא
 .םענײק ןופ רענעעזעג־טשינ א טלעװ רעד רעביא טרעדנאװ ,ןביוטש־שא ןענא

 :טגערפ רע ןוא דראב־שא רעארג רעגנאל ןי_יז ןיא ןללרא טלכײמשי רע

 ךיז טעװ םאװ שטנעמ־שא םעד זיב דלי־שא םעד ןופ זיא טללװ יװ —
 ... ? טלעװ־שא ןא ןיא ןלאפעצ

 .1948 שזדאל ןײק ןרעקמוא ךיז ךימאל ראנ

 יװ ןבאה ײז .טאטש רעשישטללד א ראפ שזדאל ןטלאהעג ןבאה ןשטללד יד
 ,עיצנאטסנאב רעד ללב קאלג א ןעגנאהעגפיוא שטללד ןגעװ השעמ סמכילע־םולש ןיא

 .רעטאק םעד יװ טלעװ יד טרעהעג ןוא ״טאטשנאמציל״ לטערב א טפאלקעגוצ

 ראנ ןבאה ײז .ןפיולטנא םללב וליפא טאטש יד טניושעג ײז ןבאה ראפרעד
 ־נעדױ״ א ךאנ .טולאב ןיא אטעג עשידלי סאד טנערבראפ ;ןדלי יד טעדראמעגסיוא
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 רעגנאמ קיציא

 .עפארײא ןיא טאטש ״ענײר

 ןיא יװ שזדאל ןיא טימעג סאד רעקירעיורט דאנ ןעװעג רימ זיא ראפרעד
 ,אד ןענעז ןסאג עלא .ןסאג עטנאקאב רעביא טײרדעגמורא ךיז באה דיא •עשראװ

 עלא .רעזי״יה עטנאקאב ראפ טלעטשעגפא ךיז באה דיא ? ןדלי יד ןענעז װו ראנ
 יוזא ןבאה סאװ ,יד ןענעז װו זדניירפ עני.ימ ןענעז װו ראנ .אד ןענעז רעזי.יה
 ,סעצאמיוב יד ,סנאמרעמיצ יד ןענעז װו ? רעבי״ירש ןשידיי ןדעי ןעמונעגפיוא םעראװ

 ך סרעפיול יד ,םעשטיװאלאס יד ,סרעדעפ יד
 טשוקעג ,שטײד טדערעג זיולב טאה סאװ רעד טא ? רעקאבאק ןמלק זיא װו
 סרעבײרש עשידױ ןוא רעטאעט שידײ טאהעג ביל ןוא טנאה יד יורפ רענײש רעדעי

 .ןבעל סאד יװ
 ךיז וצ ןעמונעג םײהא ךימ רוחב רעטלא רעקיזאד רעד טאה טשרע טא
 ןייז טגאזעגנא טאה רע יװ טרעהעג באה דיא ןוא ןעילוה טכאנ רעצנאג א דאנ

 :גנערטש טנוהפלאװ ןםיורג

 .״רעטכיד רעשידײ רעסארג ןײא טזיא רע ,ןרירנא טשינ םיא טסלאז וד״

 םאװ ןסעגראפ טנוהפלאװ רעסיורג רעד טאה ,ןענאטשעגפיוא ןיב דיא זיב
 זיב רעמיצ ןופ טזאלעגסיורא טשינ טושפ דימ טאה רע .טגאזעגנא םיא טאה ןעמ

 .טיירפאב דימ טאה ןוא ןעמוקעג םײהא זיא סאבעלאב ןײז

 ןבאה ײז ? גרעבנסױװ ריאמ עשטיא ןופ סרערעראפ יד ,עלא ײז ןענעז װו
 .וי-ירא גאט ןסי.יװ ןיא זיב ךעלשעמרעק טכאמעג ;ןי.ירא ליומ ןיא טקוקעג םיא דאד
 ראפ •דאװ ןטימ ןיא בוט־םױ ןעװעג זיא ,״בוט־םױ״ טגאזעג טאה שזדאל זא

 ןא ןא וליפא זיא סאװ ,רעביגירש ןשידױ ןדעי ראפ ןוא רימ ראפ ,ןגרעבגסײװ
 .טסאג רעטגײלעגנא ןוא רעבושח א ןעװעג גנודאלנױא

 טשינ ןוא לאער יוזא זיא ץלא .ןסאג יד רעביא טײרדעגמורא דיז באה דיא
 םאד ןעװעג דיא ויב שזדאל ןדמערפ ןוא ןטנאקאב יוזא םעד טא ןיא .לאער
 סאװ ,״ראװ עקיטכענ יד״ ,״גאט ןקיטכענ״ םעד טכוזעג טאה סאװ ,טסנעפשעג
 .טלעװ רעקיטכערטרעדינ םטאג ףיוא ױ_יז טשינ ןיוש טעװ ריא ןופ םרענעש ןײק

 רענײא ףיוא ןאמלדע קעראמ ןעמוקעגוצ רימ וצ זיא גאט אזא ןיא טא ןוא
 טאה רע .ןעזעג ןבעל ןיימ ןיא לאמ עטשרע סאד םיא באה דיא .סאג רעשזדאל א
 טרעדורעצ דימ טאה סאװ ,סניוזא סעפע טלײצרעד רימ ןוא טלעטשעגפא דימ
 רעבא ,םעני_ימ דיל םעד טימ תוכױש א טאהעג טאה םאװ ןוא טפעלפעג ןוא
 ,ךארפש רעד ןיא — שידלי ןיא ראנ ,גנוצעזרעביא רעשיליופ א ןיא טשינ לאמ סאד

 .ןראװעג ןבירשעג זיא׳ס רעכלעװ ןיא
 סאװ ,עטכישעג עטסשיטעטאפ יד ,סאטאפ ןא ,ליטש טלייצרעד טאה רע

 :דיל א טימ תוכױש ןיא ןבעל ןױמ ןיא טרעהעג באה ךיא

 ידכ ,ןבאה ןשטױד יד .טםסוגעג ןוא טפמעקעג טאה אטעג רעװעשראװ סאד״
 .רעזייה יד ףיוא סעבמאבדניצ ןפראװ ןביוהעגנא ,סרעפמעק־אטעג יד ןעמוקוצייב
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 ןעײסע

 סנערבראפ ןענעז ןדיי רעטנזיוט .ןגארטראפ וצ דעלגעממוא ןעװעג זיא ץי.ד יד
 א .רעקיצגיװ ןראװעג זיא עיצינומא יד ןוא רעװעג םאד .רעזייה יד ןיא ןראװעג
 ראפ .ףמאק ןיא ןלאפעג ןיוש ןענעז טיבעג־רעטשרעב ןיא עפורג ןיימ ןופ ךס
 ,סרעקנוב יד ןופ סיורא :געװסיוא ןײא ןעװעג זיא ,ןבילבעג ןענעז סאװ ,עטצעל יד

 .טייז רעשיליופ רעד וצ ןלאנאק יד ךרוד ןוא ןלאנאק יד וצ ןגאלשרעד ךיז

 טלמוטעצ סעגר עכעלטע ײז ןענעז רעקנוב םענופ םיורא ןענעז ײז ןעװ״
 ןעװעג זיא אטעג עצנאג סאד ,ןטײז עלא ןופ טרעקאלפעג ןבאה רעזײק .ןראװעג
 סע ןבאה רעמיור יד ןעװ ,םילשורי ןעזסיוא טזומעג טאה יוזא .רעײפ קיטש ןײא
 ־רעטנוא סע טאה ארענ ןעװ ,םיור ןעזסיוא טזומעג טאה יוזא .ןדנוצעגרעטנוא

 .ןדנוצעג

 ־קעד עפורג רעזדנוא ןיא ןעװעג זיא םאװ לדײמ א טאה לאמצנעד ןוא״
 :דיל רעײא טרימאל

 ,םיוב א טײטש געװ ןפיוא״

 •ןגױבעגנײא רע טײטש

 םיוב םענופ לגײפ עלא
 ״...ןגיולפעצ דיז ןענעז

 רעבא ,טעשטפעשעג םיוק ,םיוק ראנ ,טרימאלקעד טשינ ,ןײנ ?טרימאלקעד״
 םיוב םעגופ לגײפ יד זא ,טליפעג ןבאה עפורג רעד ןופ עלא •טרעהעג ןבאה עלא
 רעדירב ,עמאמ ,עטאט ראנ ,לגײפ םתס ןײק טשינ ןענעז ןגיולפעצ דיז ןענעז סאװ

 .םוטנדלי ןשיליופ םענופ לגײפ עטסנעש יד .דניירפ ןוא םירבח ,רעטסעװש ןוא

 ןענעז עפורג רעד ןופ עלא טשינ .ןלאנאק יד וצ טזאלעג דיז ןבאה ײז״
 .געװ ןפיוא ןבילבעג ןענעז דס א .ןעגנאגרעד

 טשינ זיא יז ;עטשרע יד ןופ ןלאפעג זיא יז — ? לדײמ סאד ,יז ןוא ,ונ״
 טימ ןוא ,זדנוא טימ טנגעזעג ,סיוא טזייװ ,דיז יז טאה דיל םעד טימ .ןעגנאגרעד

 .טלעװ רעד

 םיוב םענופ לגײפ עלא״
 /׳ןגיולפעצ דיז ןענעז

 ןבלעז םעד ףיוא ןענאטשעג גנאל ךאנ ןיב דיא .קעװא זיא ןאמלדע קעראמ
 סענאגאנ טימ עשראװ ןיא אטעג םענופ סרעפמעק עטצעל יד ןױמד ןיא ןעזעג .טרא
 ןיא דיל סאד ןעשטפעש לדײמ עטנאקאבמוא םאד טרעהעג באה דיא .טנעה יד ןיא
 :גאט ןקיטנייה ןזיב רימ ראפ יז טײטש יוזא ןוא .ןרעי״יפ־אטעג יד ןופ ןי_יש ןלאטורב

 .ןליופ ןיא טנגױ רעשידלי רעכעלרעה רעזדנוא ןופ לאבמיס א
 סאװ ,ןאמלדע קעראמ ?רעכלעװ וצ ?ײטראפ א וצ טרעהעג יז טאה יצ
 ןגעװ טלײצרעד ראנ טאה רע .טגאזעג טשינ רימ םע טאה ,טסידנוב א ןעװעג זיא
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 רעגגאמ קיציא

 .דיל א ןויא ןירעפמעק־אטעג א .דיל א ןוא לדיימ א

 ןקידרעװקרעמ ןגעװ טנייה ךאנ טכארט ןוא טלאמעד טכארטעג באה ךיא
 קנעדנא ןיא ,ןראי רעקיסיירד יד ןיא ןבירשעג דיל םאד באה ךיא היל א ןופ לרוג
 ןענעײל טנעקעג טשינ טאה סאװ ,עמאמ רעשידױ רעטושפ א — עמאמ ןײמ ןופ
 רעװש וצ ןרעװ טנעקעג טאה סאװ ,טפאשביל טימ םי א טימ רעבא ,ןבי_ירש ןוא

 .לגילפ עטםקראטש יד ראפ

 ןעװעג טש״ג זיא טפאשביל סעמאמ ןי_ימ ןופ ןברק רעד זא דיא םײװ טציא
 ־אכוב ןפיוא דרע לגרעב עמאזגײא םאד .עטאנ רעדורב ןי_ימ ראנ ,״ןיורק קיציא״

 .תודע ןא זיא ,ןאטסיקעבזוא ,דנאקראמאם ןיא םלוע־תיב ןשידױ ןשיר

 לדײמ ןשידױ ןטנאקאבמוא םענעי וצ טציא טרעהעג אפוג דיל םאד רעבא
 ריא ןופ ןטונימ עטצעל יד ןיא טקילײהעג סע טאה יז .אטעג רעװעשראװ ןיא

 .תופירש־אטעג יד ןופ ןי_יש ןיא ןבעל

 .דיל עשידיי סאד ןוא לדײמ עשידױ סאד

 :תורוש סעטעג טנאמרעד טשינ ךיז שטי_יד םוש ןײק טאה םאװ ראפ

 ,שטנעמ רעד ןי_יז לאז לדײא״

 ,טוג ןוא קידנפלעה

 םיא טדײשרעטנוא ןײלא סאד לײװ
 .״ןענעק רימ םאװ םיאורב עלא ןופ

 זדיי ןוא שטי_יד ןשיװצ קוליח רעד אד ךיוא טגיל רשפא...

 (1960 ,ראורבעפ ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 ץױושיוא ןופ שנאדנעמאק רעד
 (קלאפ־רוטלוק 8 ןופ טערטראפ)

 ״0ס1ממ13מז13מ1 ס!

 ׳ז1ב6 ב1ג1ס1נ1ס21־גןנ)ב}ז ס£ 11מ(11ס{ 110688,'11'סת313.1:6<1. !עסזמ 1116 06זמ13ת.

 ו^סז־1<1 ?ס!נ1131ב11ב£ 0ס. 016\י61ס1ב(1־1\ז6\1׳ ¥ס1־1ג.

 ,ץיװשיוא ןופ טנאדנעמאק םעד ,סעה ףלאדור ןופ עיפארגאיבאטיוא יד

 ןענישרעד טשרע וצ זיא ,ןליופ ןיא ןראװעג ןעגנאהעג רעטעפש זיא רעכלעװ

 ןבעגעגםיורא 1958 ןיא זיא עיפארגאיבאטיוא ׳סעה .1951 ןיא שיליופ ףיוא

 גנוצעזרעביא עשילגנע יד .לאניגירא ןשישטײד ןיא דנאלשטייד ןיא ןראװעג

 ןי.יז ןבירשעג טאה סעה .ר .טסקעט ןשישטי_יד םעד ןופ ןראװעג טבאמעג זיא

 .טפשמ ןײז ףיוא קידנטראװ ,ןליופ ןיא הסיפמ רעד ןיא עיפארגאיבאטיוא

 טמיטשאב ןענעז שילגנע ןיא עיפארגאיבאטיוא רעד ןופ סיטלאיאר עלא

 .רעלטעצאק רעציװשיוא ענעבילבעגנבעל יד ןפלעה וצ דנאפ א סלא

 יד ,ךיז וצ רעריפסכײר־.ס .ס רעד ןפורעגסיורא ךימ טאה 1941 רעמוז״
 ןײלא ןעמונעגפיוא לאמ סאד ךימ טאה רע .טשינ ןיויש ךיא קנעדעג עטאד עיונעג
 ראלק טגאזעג רימ טאה רע ןוא ,ןעװעג זיא רעגײטש רעד יװ ,טנאטױדא ןי_יז ןא

 :ךעלטיגיד ןוא

 ראפ לאמ ןײא זומ עגארפ עשידןי יד זא ןליופאב טאה רעריפ רעד —
 .״לעפאב םעד ןריפסיוא ןזומ ,.ס .ס יד ,רימ .טזײלעג ןרעװ לאמ עלא

 רענעזעװעג א — רעריפ רעשישטי״יד רעד .טושפ ןוא טסארפ .יוזא טא
 רעביא לײטרואטיוט םעד ןבעגעגסיורא טאה—ןליזאטכאנ רעניװ יד ןופ עגירדאלאה
 רענעזעװעג א ,ךלמל ינש ןי_יז .גנױ ןוא טלא ,טײק ןוא דניק ,קלאפ ץנאג א
 טנאדנעמאק רעד ןוא ,רעטי_יװ ןבעגעגרעביא לעפאב םעד טאה ,רעמראפ־רעניה
 טי_יװ יוזא ףיוא עיסימ ןי_יז ןעגאטשראפ טאה רע .טריטולאם טאה ץיװשיוא ןופ
 ־עג רעכעלשטנעמ רעד ןיא רעגאלדראמ רעטםערג רעד ןראװעג זיא ץיװשיוא וא

 :עטכיש

 .1944-1941 ןראי יד ןיא טנערבראפ ןוא טזאגראפ ןשטנעמ ןאילימ י_ירד

 ,עקנילבערט :ןליופ ןיא ןקירבאפדראמ ערעדנא טעבראעג ןיוש ןבאה יאדװא

 ןאלפדראמ רעד .קינײװ וצ ןעװעג זיא׳ס רעבא .ץעשזלעב ןוא אנמלעכ ,ראביבאס
 ־זאג עטקעפרעפ רעמ שינכעט ךאג טפראדעג טאה ןעמ .שיטנאגיג וצ ןעװעג זיא
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 רעגגאמ קיציא

 ןקידנעראפ וצ ידכ ,טכאנ ןוא גאט ןטעברא ןלאז סאװ ,סעיראטאמערק ןוא ןרעמאק
 רעד ןוא ,טסי.יג ןשידלי םענופ גנוטכינראפ יד :״ןאיסימ עשטײד עקילײה״ יד
 גנוטכינראפ יד ןעװעג זיא ליצ םעד ןכײרגרעד וצ געװ רעטסרעכיז ןוא רעטסעב

 .ףוג ןשידײ םענופ

 ־ישטײד טנאפשעגנײא ךיז ןבאה טעברא רעשיטאירטאפ רעקילײה רעד טא ןיא
 .סרעקימעכ ,רעלעירטסודניא ,ןטארעטיל׳ ,ןגאלאעט ,ןטםירױ ,סרעלטפאשנסיװ עש

 עלא סאד ןבאה ײז .סרעניװעג־זי.ירפ־לעבאג ןײק טלעפעג טשינ וליפא ןבאה׳ס
 רעד םולח וצ ןעמוק טעװ סאװ דריאמ ןסיורג םעד טקיטכעראב ןוא טײרגעגוצ

 .ןריטסיזקע טעװ יז ןמז־לכ םיוא־טכאנ ןײא־טכאנ טלעװ
 ףלאדור ץיװשיוא ןיא טנאדנעמאק םענופ עיפארגאיבאטיוא יד טנעײל ריא

 :טניוטש ריא ןוא םעה דנאנידרעפ ץנארפ

 ־טינשכרוד ,רעכעלנײװעג א ראנ ,פיט רעשיגאלאטאפ ןײק טשינ זיא סאד
 ןרעדנא ןדעי וצ רעסאװ ןפארט א יװ ךעלנע זיא סאװ רענײא ;שטייד רעכעל
 .רעדניק ןוא בײװ םענעגײא םוצ לאטנעמיטנעם .סדנאלשטי_יד עדײב ןיא שטי_יד

 עקידעבעל ןענערבראפ ןוא ןזאגראפ סאד .ןעמילב ןוא תױח ןופ רעבאהביל א
 טריפעגכרוד טלאװ רע יװ טקעראק ךרוד טריפ רע סאװ ,טעברא ןא זיא ןשטנעמ

 .טעברא ערעדנא עדעי

 ןצראה ןופ פארא ךיז טדער רע ןכלעװ טימ ןאט רעכעלכאז ןוא רעקיור רעד
 ןבעל טאהעג םיא טלאװ ריא ןעװ זא ,ףיוא ךי.יא טגער עיפארגאיבאטיוא ןײז ןיא
 ךיז ןטלאװ יוזא ראנ לי.יװ ,ןםאפ עקידעבעל ןטינשעג םיא ןופ ריא טלאװ ךיז

 .טליטשעג סעפ רעי.יא ,טקלוראב ןװרענ ערעי_יא

 רעד זיא רע לייװ ,שטי.יד ןרעדנא טשינ זיא׳ס ןכלעװ ןופ רעדא םיא ןופ
 הע יװ ןענאילימ ןופ טנאטנעזערפער

 עטמיראב יד טעקאנ ןוא קיליורג ךיז טקעלפטנא עיפארגאיבאטיוא רעד ןיא
 טרעטנאלפראפ יוזא ןבאה ןפאזאליפ עשישטי_יד רעכלעװ םורא ״עלעעז עשטי_יד״
 ,טרעטאלפעג שיטנאמאר־שיםאלק יוזא ןבאה סרעטכיד עשישטייד ;טריפאזאליפ

 זאג עקשופ א יװ רעמ טשינ ״עלעעז עשטינד״ עצנאג יד זיא לכה ךס ןיא זא
 ןעיורפ ,רעגעמ עטעקאנ טימ לופי רעמאקזאג א ןיא ןפראװעגני_ירא ,״עב־ןאלקיצ״

 .רעדניק ןוא

 ־אטיוא ןײז ןיא זיא ץיװשיוא ןופ טנאדנעמאק רעד זא ,ךיז טײטשראפ
 ןענאילימ יד ןרעדליש ןיא יװ ןלאצ טימ טרירעפא רע ןעװ רעסעב עיפארגאיב
 ,ןינא־גאט ןרעװ סאװ ןשטנעמ יד ןופ ןשינרעטאלפ ,ןשינרעטיצ ,ןטסגגא ,םארומ
 םעגופ ןא רע טיג טא .הטיחש רעד וצ טריפעג סיוא־טכאנ ,ןי_יא־טכאנ ,סיוא־גאט
 :ןעמוקעג ןענעז ײז ןענאװ ןופ ןוא טזאגראפ טאה ןעמ םאװ ןשטנעמ ןלאצ יד ןורפז

 ־ישטײד רעד רעטנוא עיראטירעט רעשיליופ רעד ןופ ןוא עיזעלש־רעביוא ןופ
 ; 250,000 — טפאשרעה רעש
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 ; 100,000 — טדאטשנעיזערעט ןוא דנאלשטייד

 ;65,ססס — דנאלנכירג ;95,ססס — דנאלאה

 ; 400,000 — ןראגנוא ; 20,000 — עיגלעב

 ;90,ססס — עיקאװאלס ;110,000 — ךײרקנארפ

 .ןענאמרעד יונעג טשינ ךיז רע ןעק םעיצקא ערענעלק יד ןופ ןרעפיצ יד

 .ןענאמ טשינ סע ןעמ ןעק ןורכז ןשישטײד א ןופ וליפא
 ןיא ריא טניפעג ןגעװטםעד ןופ רעבא .ןײלא ץיװשיוא ןיא ראנ סאד ןוא
 עשישטי״יד יד סאװ ץלא .ןסעגראפ טשיג ײז ןעק ןעמ םאװ ,םענעצס ךוב םעד
 ענלצנײא טלײצרעד רע ןעװ טשיװראפ ,טקעמעגפא טרעװ ןפאשעג טאה ךארפש

 :חומ ןשישטײד ןפמעט ןײז ןיא וליפא טצירקעגני.יא דיז ןבאה סאװ ןדאזיפע

 ענײלק ײװצ .ןשטנעמ עטעקאנ טימ לופ ןעװעג ןיוש זיא רעמאקזאג יד ...״
 ןגאלשרעביא ײז לאז רעטומ יד טזאלעג טשינ ןוא טליפשעג דיז ןבאה רעדניק
 טגעקעג טשינ ןבאה ׳עדאגירב רעלעיצעפס׳ רעד ןופ ןדלי יד וליפא .ליפש ןטימ ןיא
 ןקילב עקידנטעב יד .ךיז ןליפש רעײז ןיא רעדניק יד ןרעטש וצ ךיז ײב ןלעופ
 סאװ טסװועג רעכיז טאה יז .ןסעגראפ טשינ לאמ ןײק ךיא לעװ עמאמ רעד ןופ
 באה ךיא .קלורמוא ןראװעג ןענעז רעמאק רעד ןיא ןשטנעמ יד .ןעשעג ףראד׳ס
 וצ קנװו א ןבעגעג באה ךיא .רימ ףיוא טקוקעג ןבאה עלא .ןעלדנאה טזומעג
 ־עג ,טלגגארעג ךיז ןבאה סאװ רעדניק יד ןביוהעגפיוא טאה רע .ןאמ־.ס .ס ןא
 יד .רעמאקזאג רעד ןיא ןגארטעגנײרא ײז טאה רע ןוא ךעלםיפ יד טימ טעגירד

 .״ץראה סאד ןםירעג טאה׳ס זא ,קידנענײװ ןעגנאגעגכאנ ײז זיא רעטומ

 קערש עשיטםימ א סעפע ןאראפ זיא ןינזטסװואברעטנוא ןכעלשטנעמ ןיא
 טאה סאװ ,הערפ ןשינאריט א ןגעװ טלײצרעד טרעװ שמוח ןיא הראמרעדניק ראפ
 ־רעדניק רעטנאלפעג רעד רעבא .ךעלגנלי ענעריובעגײינ עלא ןדראמוצסיוא ןליופאב

 ךיוא .השמ דניק סאד ןראװעג טעװעטארעג זיא יוזא .ןעגנולעג טשינ זיא דראמ
 יװ ןוא דראמרעדניק ןטנאלפעג אזא ןגעװ ןלײצרעד םעילעגנאװע עכעלטסירק יד
 טשרע זיא דראמרעדניק רעלאטאט רעד .ןראװעג טעװעטארעג זיא סוזעי דניק סאד

 .קלאפרוטלוק ןשישטללד םעד ןעגנולעג

 .סדנאלשטללד עדללב ןיא ללרפ ןוא קנארפ םורא ךיז ןעײרד סרעדרעמ־רעדניק

 שידלי א ןופ ןרעװ ןריובעג סאד סעמטסירק ןדעי םירזממ ערעײז טימ ןרעללפ ײז
 ,סרעדרעמ־רעדניק עכאפנענאילימ יד ,ײז .קירוצ ראי טנזיוט ײװצ עגראק טימ דניק

 .ןגאז וצ יוזא עיצאזילױױצ רעכעלטםירק א ןופ ןטנאטנעזערפער יד
 עילידיא יד ןוא רעדגיק עקידנליפש ךיז ײװצ יד טימ ענעצם יד טכלללגראפ

 :ץיװשיוא ןיא עילימאפ רענעגײא סטנאדנעמאק םעגופ

 שטנװו רעדעי .ץיװשיוא ןיא טלעפעג טשינראג טאה רעדניק ןוא בללװ ןללמ״
 ףכית זיא ןפיל יד ףיוא טכארבעגםיורא ןבאה רעדניק ענללמ רעדא בללװ ןללמ סאװ
 .״ןעמולב ןופ ןדע ןג רעתמא ןא ןעװעג זיא ןטראג סבללװ ןללמ .ןראװעג טליפרעד

399 



 רעגנאמ קיציא

 ןרעביא רעדניק עבײז טימ ןריצאפש וצ ןעװעג זיא ןגינעגראפ טסעב ןייז
 וצ רעדא ,תױח טימ ןלאטש ענעדײשראפ יד ײז ןזי״יװ ;רעגאל־עיצארטנעצנאק
 שא סאד טישעגנײרא ןעמ טאה דײט םעד ןיא) אלאס דײט ןיא ײז טימ דיז ןדאב

 .(עטנערבראפ יד ןופ
 ־ראפ םיא טאה בײװ םאד .טאלג יוזא ןעגנאגעג ךיז זיא ץלא טשינ ראנ
 יורפ רעד טימ קיצניװ וצ פא ךיז טיג רע זא ,ליפ וצ טעברא רע זא ,ןפראװעג

 .רעדניק ןוא

 ןפיוא ןגעלעג רימ זיא סאװ ,ןלײצרעד טנעקעג ץלא ריא ךיא באה יצ״
 ןעװעג ריא ײב זיא יצ •ןלײצרעד טפראדעג ריא טלאװ רע ךי״ילג ״יןצראה
 ןקידגעגערב ןופ קנאטשעג םעד זא ,ךאד טגאז ןײלא רע ?טרעטאקראפ זאנ יד
 טשינ תמאב עקאט יז טאה יצ .טײװ ןלײמ ףיוא ןליפ טנעקעג ןעמ טאה שײלפ
 ןטכטערג ,וארפ־זואה עשישטײד יד ,ןאמ ריא ןופ טעברא רעד ןגעװ טםוװעג

 ? דלאװנעמולב ריא ןיא עיריקלאװ יד — פעצ יד טימ

 רעכעה לפיװ ףיוא ןעמ טעז טגנערב רע סאװ ןליפשי״יב עטלײצעג יד ןופ
 ־נרעה״ ןטימ ךײלגראפ ןיא ןעגאטשעג ןענעז תונברק יד קיטסײג ןוא שילאראמ

 .״קלאפ

 :טעפישעגםיורא טאה רע ןוא ןעגבאגעגײבראפ רימ ראפ זיא ןאמ רעטלא ןא״

 דראמנסאמ םעד טא ראפ זײרפ ןרעװשי א ןלאצאב טעװ דנאלשטײד —
 זיא ןםאלעג ,קיור ןוא ,האנש טימ טנערבעג ןבאז? ןגיוא ענײז .ןד?י יד רעביא

 /׳רעמאקזאג ןיא ןי״ירא רע

 טכיזעגנא ןיא טײקנסאלעג עשלארעה אראס ,רעדרעמ םוצ לוטיב אראם
 יטיוט ןופ

 :ליפשײב רעטײװצ א רעדא

 ןפאלעג זיא יז .טײקמאזקרעמפיוא ןײמ ןגױצעג דיז ףיוא טאה יורפ עגנױ א״
 ;ןאטסיוא דיז ןעיורפ עטלא ןוא רעדניק ענײלק ןפלאהעג .רעהא ןוא ןיהא

 ריא טימ ןבילקעגפא טאה ןעמ סאװ ,רעדניק ײװצ עגעגײא עריא .ײז טקלוראב
 יז .ןרעמאקזאג יד וצ םעפורג ערעדנא טימ קעװא ןענעז ,עיצקעלעס רעד י.יב
 ײב קידנעײטש .עטצעל עמאס יד טימ קעװא זיא יז .ףוס םוצ זיב טראװעג טאה

 :טגאזעג רימ וצ יז טאה רעמאקזאג רעד ןופ ריט רעד

 ןײק טכארבעג זדנוא טאה ןעמ זא ,טי_יצ עצנאג יד טםװועג באה ךיא —
 ןטימעגםיוא ךיא באה ,עיצקעלעס יד טכאמעג טאה ןעמ ןעװ .ןזאגראפ וצ ץיװשיוא
 ךיא .רעדניק יד ףיוא ןבעג גנוטכא טלאװעג באה דיא .עטנוזעג יד טימ ןײג וצ
 ןטימ טלאװעג באה ךיא .ןליפכרוד ,ןבעלכרוד. ,ןבעלרעביא ץלא טלאװעג באה

 .״לענש ןקידנע ךיז טעװ׳ס זא ,ףאה דיא •ץלא ןכאמכרוד ןײזטםװואב ןלופ

 סרעדרעמ עשישטללד יד םיוא ןעעז קיטשיב ןוא ןײלק יװ ןוא ;טײקסיורג לפיװ
 .יורפ רעגנױ רעד טא ןופ הרובג רעוױםאפ רעד ןגעקטנא
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 רעד טקרעמןס — ״עשידלי א יװ ןעזעגסיוא טשיג ןצנאג ןיא טאה יז״
 ...טנאדגעמאק

 ,טפעלפעג ןראװעג לאמ ןײא טש׳ינ ןענעז םינאראנ עשיטסיסאר עשישטי״יד יד

 ־קריװ רעד טימ עיראעט־ןסאר עשידנוש רעײז ןכײלגראפ טפראדעג ןבאה ײז ןעװ
 .טײקכעל

 ־קע ןא טניוװעגייב טאה רע ןעװ ,טפעלפעג ןבילבעג זיא רעלמיה וליפא
 .דנאלסורסײװ ,קסנימ ןיא ןדלי ןופ עיצוקעז

 זיא ,ןסישרעד םי.יב ןטלאהעג טאה ןעמ םאװ ,ןדלי עפורג רעד ןשיװצ
 ץלאטש ןענאטשעג זיא רע הלי רעקיגיוא־אלב ,רעדנאלב ,רעגנױ א ןענאטשעג

 .ןסקיב ענעדאלעג יד ראפ

 .טגערפעג רעלמיה םיא טאה — ? דלי א וטסיב —

 אי —
 ? ןדלי ןעװעג ןרעטלע עדייב עני_יד ןענעז —

 אי -
 .טלקאװעג םעפע ךיז טאה רע .ןבילבעג ןײטש עגר א זיא רעלמיה

 ? דלי־טשינ ןײק ןעװעג טשינ לאמ ןײק החפשמ ןי_יד ןיא זיא —

 !ןײנ —
 :סעכ ראפ לוױטש יד טימ טפאלקעג טאה רעלמיה

 .ןגירשעצ ךיז רע טאה — ריד ראפ ןאט טשינראג ךיא ןעק יוזא ביוא —
 ־עיצוקעזקע םעד טרידנאמאק טאה םאװ ריציפא םוצ טנאה רעד טימ ךאמ א ןוא

 .רעטיוט א ןלאפעג זיא דלי רעדנאלב ,רעגנױ רעד ןוא .ןאטאלפ

 עגר א ףיוא ךיז טאה עיראעט־ןסאר יד .ענעצס רעד רעביא ךיז טכארטראפ
 רעגנױ רעד .ןױלת־טפיוה ןש״שטייד םענופ חומ ןפמעט ןיא ןאטעג לקאװ א
 םרעלמיה טעװעטארעג טלאװ ןגיל רעד .ןגיל א טימ ןעװעטאר טנעקעג ךיז טאה דלי
 טקיטעטשאב ץלאטש טימ טאה קסנימ ןופ דלי רעגנױ רעד רעבא ,עיראעט־ןסאר

 .ןבעל ןי_יז טימ ראפרעד טלאצאב ןוא טײקשידלי עקיטנעצארפ־טרעדנוה ןי_יז

 אטשינ רעמ ןענעז ןדלי עכלעזא זא ,ןדערני_יא װאשטשורכ ליװ ןעמעװ זיא
 ,ןקעבזוא ,רענלארקוא ןראװעג לאמ א טימ ײז ןענעז עלא זא ,דנאלסור־טעװאם ןיא

 .גנוקרעמאב עקיטײז א ראנ זיא סאד ? ןראטאט ןוא ןלאגנאמ

 ןיא טנאדנעמאק םענופ עיפארגאיבאטיוא רעד וצ ןרעקמוא ךיז רימאל ראנ
 .ץיװשיוא

 .עפארײא ןופ טײרב ןוא גנעל רעצנאג רעד רעביא טפעלשעג ךיז ןבאה ןגוצ

 ןבאה סעיראטאמערק ןוא ןרעמאק־זאג יד .תונברק עשירפ לאמ עלא טלעטשעגוצ
 עשישטייד .ןענאב יד טריפעג ןבאה רעטעברא עשישטײד .טכאנ ןוא גאט טעבראעג
 ־עג טאה ןישאמדראמ יד .ראהנעיורפ ענעטינשעגפא יד טעבראאב ןבאה ןקירבאפ
 ,ןאט אזא טימ םעד ןגעװ טלײצרעד סעה .טײקכעלטקניפ רעשישטײד טימ טעברא
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 .רעטלװעאב רעד ,רענעטילעג רעד ןעװעג טלאװ רע יװ

 דיא •ץלא וצ דיז ןקוקוצ .ץלא ףיוא ןבעג גנוטכא טפראדעג באה ךיא״
 ןופ ןענערבראפ ןוא ןעמענסיורא סאד .טכאנ י_יב ןוא גאט י_יב ןכאװ טזומעג באה
 ןופ ראה יד ןדי_ינשפא סאד ,עטיוט יד ןופ ןײצ יד ןסײרסױרא סאד ;םיפוג יד
 ןעמ ןעװ ,קגאטשעג ןכעלקערש םעד ןיא ןײטש טזומעג באה דיא .ןעיורפ יד
 לבייש א דרוד ןקוקנײרא טזומעג באה ךיא .םירבק־ןסאמ יד טנפעעגפיוא טאה
 .״םיריוטקאד יד טלאװעג ןבאה ױזא לײװ ,ןזאגראפ ןופ סעצארפ םעד ןעזוצ ןוא

 ראפ טרעטיצעג .ןדחפ א ןעװעג ךיוא רע זיא ,רעדרעמ רעדעי יװ ןוא
 טכארטעג בייװ ןטימ רע טאה דראמטסבלעז סרעלטיה ךאנ .טיוה רענעגײא רעד
 טאה רע .רעדניק יד בילוצ ןאטעג טשינ םע ןבאה ײז רעבא .דראמטסבלעז ןגעװ
 .טקאפעג םיא ןבאה רעדנעלגנע יד זיב ןעמאנ ןשלאפ א רעטנוא ןטלאהאבסיוא ךיז

 ־םױא יד יװ ״טלדנאהאב םיא ןבאה רעדנעלגנע יד לאטורב יװ דיז טגאלקאב רע
 טלאװעג ײז ןבאה ץלא ;שינאדאכיםפ רעקיטש ןסירעג םיא ןופ ןבאה סרעשראפ
 .ןדיי ןעװעג ײז ןעגעז עלא לײװ ,רעדנװו ןײק טשיג זיא׳ם .טײקינײלק ,עדעי .ןסיװ

 םעד ןיא סעיפארגאטאפ יד ןעז ףראד ןעמ ,ןענעײל ןעמ ףראד ךוב סאד
 ךעלדײמ עגנױ .שא ײז ןרעװ םורא העש עכעלטע ןיא סאװ ,רעדניק ןוא ןעױרפ .ךוב
 ןענעז ײז ןופ ליפ יװ .טעברא־ןפאלקש וצ טמיטשאב פעק ענעריושעגפא טימ

 לןבעל ןבילבעג
 יורפ ןייז ןגעװ קראטש דעײז ךיז טגראז םעה .םעה טשינ ,ךיא גערפ סאד

 :רעדגיק עגי_יז ןוא

 ןיוש טרא םיא .ןגערפ ןײא ןיא רע טלאה ״וײז ןופ ןרעװ טעװ םאװ״
 העדניק ןוא יורפ ןי_יז ןופ לרוג רעד ראנ ,לרוג רעגעגײא ןי_יז טשינ

 .םיתוטש עשישטי_יד שיפיט ךם א טגאמראפ ךוב סאד

 סױלױ ןיא ןעלקיטרא עשיטימעםיטנא עטסקיצומש יד זא רע טביירש יוזא
 ;דײ א ןבירשעג טאה ,״רעמריטש רעד״ לטעלב ןשיפארגאנראפ סרעכײרטש

 טאה׳ס ;רעלעפ א ןעװעג זיא ןדלי יד ןדראמסיוא סאד זא ןײא טעז רע זא
 רעטנענ ןדלי יד טכארבעג ראנ טאה׳ס .םזיטימעסיטגא םעד הבו׳ט ןײק ןאטעג טשינ

 .ליצ רעײז וצ

 רע לײװ ,טשינ טלײצרעד םעה סאװ .טפאשרעהטלעװ רע טנײמ אמתסמ
 ןיא ןשטײד ערעדנא יד טשינ דאנ םע ןםײװ׳ס יװ ,ןופרעד טםװועג טשינ טאה
 יד עטנערבראפ א סיורא זיא סנעמיוק־עיראטאמערק יד ןופ זא ,םדנאלשטײד עדײב
 ,קיבײא ףיוא םינאניס א ןי_יז ןלעװ דראמנסאמ ןוא שטי_יד זא ;רוטלוק עשישטייד

 ןסיורג א ןיא ראטקאפ־רוטלוק א ןעװעג לאמ א זיא סאװ ,ךארפש עשישטללד יד זא
 ־ברעמ ןוא ־תרזמ ןופ ״ךארפש־רעטסגנעג״ יד ןדלי יד בילוצ טנײה זיא ,םענראפ

 .דואלשטײד

 (1960 יאמ ,קראי־ױנ ,״רעקי/װ רעד״)
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 ״רוטלוק עשישטייד״ יד ןוא ןדיי

1. 
 קינעמילפ ןקיראי־ףלע רעײז טריפעג ןבאה ךעלדײמ עדנאלב ,עגנױ ײװצ יד
 רעד זיא טי״יצ רעד ןיא ראי םעדעי יװ .לטעטש ןשיצילאג־חרזמ םענײלק ןרעביא
 לאמ סאד רעבא .לטעטש ןיא ןעבאב רעד וצ עיצאקאװ ףיוא ןעמוקעג קינעמילפ
 רעבירא ראײיה זיא לקינעמילפ רעײז .קידבוט־םױ לעיצעפס ןעװעג סעמומ יד ןענעז
 ןסײהעג סע טאה טנעדוטס א .עיזאנמיג ןיא סאלק־לושסקלאפ רעטרעפ רעד ןופ
 ןענעז פעצ עדנאלב יד .טלארטשעג ןבאה ,סעמומ יד ײז ןוא .ןושל רעײז ףיוא
 סעטעג טגאמראפ םע טאה ןטלעז סאװ דנאלב־דלאג א .טניװ ןיא דלאג ןעװעג

 .ןעטכערג רעדא ןעכרעלק א

 קינעמילפ רעד טאה לטעטש ןיא ענעדלי רעדעי ראפ ןוא דלי ןדעי ראפ
 ײז טאה ״לטנעדוטס״ סאד ןוא ,״רעטרעװ עשישטי״יד־ףיט עכעלטע״ ןגאז טזומעג
 סענהעש ,רעה ןיאמ ,גאט ןטוג״ טסירגעג ךיז רע טאה דלי ןדעי וצ ןוא ןאטעג בילוצ
 ,טנאלאג רע טאה לטעטש ןופ ענעדלי רעטרעמכאיעצ רעדעי וצ ןוא ״עטיוה רעטעװ

 ,דנאה יד סיק״ :טגאזעג ,טאטש רעסיורג רעד ןופ טסיזאנמיג א ראפ טםאפ׳ס יװ

 .״וארפ עגידעגג

 טלקאשעג ןבאה לטעטש ןופ סענעדלי ןוא ןדלי יד .ןלאװקעגנא ןבאה םעמומ יד
 ןעמ יװ ,״שטי״יד־ףיט״ םענופ טאהעג האנה ,סיוא טזי״יװ ,ןבאה ײז .פעק יד טימ

 .ןילרעב ןוא ןיװ ןיא סע טדער
 יד ,לגױפביור א יװ ןעזעגםיוא טאה סאװ ,״עכעשטפאלק״ יד ענראשט וליפא
 ןפא ןא טימ ןײטש ןבילבעג זיא יז וליפא ,לטעטש ןיא עקרעטלעש עטסערג
 טאטשנא ןוא ״וארפ עגידענג ,דנאה יד סיק״ םעד טרעהרעד טאה יז ןעװ ליומ
 טגנאלרעד םע ןוא ךעטראפ ריא ןופ לרעקוצ א ןעמונעגסיורא יז טאה הללק א

 .״לטנעדוטס״ םעד

 עמומ עדנאלב ןײא טקרעמאב טאה ,״הללק א סריא יװ לרעקוצ א רעסעב״
 .רעטײװצ רעד וצ

 טגאזעג ענעדירפוצ א טאה ,״שטי״יד ןייז טימ טעילעמשטירפ יז טאה רע״
 .עטײװצ יד

 ־עג שיטאירטאפ ךיז ןבאה עירעפמיא רעשיראגנוא־ךי״ירטסע רעד ןופ ןדלי יד
 קאמשעג ןבאה ײז .ףעזאי ץנארפ רעזיאק םענופ דרעבנקאב יד ןיא טרעמאלק
 ײז ןענעז םעיראטירעט עשיװאלס ךעלסילשסיוא ןיא .שטי״יד טנעײלעג ןוא טנרעלעג
 ןראװעג טשינ ,הלילח ,ןענעז ײז .ראטקאפ רעקידגריזיגאמרעג רעקיצנײא רעד ןעװעג
 ןדלי יד טאה םזילאירעפמיא־רוטלוק רעשישטי״יד רעטינעג א רעבא ,ןדלי םיוא
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 דנאלשטײד ןופ ןצענערג יד רעבירא טייװ זיב ןקעװצ ענײז ראפ טצונעגסיוא
 .עירעפמיא רעשיכײרטםע רעד ןוא

 ־חרזמ םענופ ךעלדײמ עשידלי עדנאלב ײװצ יד ןעװ טי״יצ רענעגײא רעד ןיא
 — ,שטי״יד סקינעמילפ רעײז טימ טריצלאטש יוזא ןבאה עלעטעטש ןשיצילאג

 יד ״טרידנוטש״ ןיװ ןיא ץעגײש רעשיכײרטסע ןא טאה טי״יצ רעבלעז רעד ןיא
 ןסאג יד רעביא סאפ ןוא טסופ טרעדנעלשעגמורא ךיז טא,ד רע .עגארפ־ןדלי
 .תואיפ ןוא דראב טימ דלי א ןיא ןסיוטשעגנא ךיז רע טאה לאמ ןײא ןוא ןיװ ןופ

 טאה ״?שטללד א ךיוא סאד זיא״ .ןאטפאק א ןיא ןאטעגנא ןעװעג זיא רע
 ןסאלשאב טאה רע .רעבורגלקיש ףלאדא ןעמאנ ןטימ ץעגײש רעד טגערפעג ךיז
 ןעמונעג ךיז טאה רע ןוא ,קלאט א ןײגרעד ,ןינע םעד ןיא ןפיטראפ וצ ךיז

 הוטארעטיל עשיטימעםיטנא יד ,סע טסײה ,״ןרידנוטש״ ,ןענעײל
 ־סיורא רעטעפש זיא ״? שטייד א ךיוא סאד זיא״ עגארפ רעקיניזפיט רעד ןופ
 םענופ גנוטכינראפ יד :קלאפ ןשידלי םענופ עידעגארט עטםערג יד ןעמוקעג

 .םוטנדלי ןשיעפארײא

 יד ״טעלמאה״ ןשיכללרטסע־שטללד םעד ״ןרידנוטש״ ןזאל לייװרעד רימאל
 א ןעװעג זיא יז .רוטארעטיל רעשיטימעםיטנא־שטללד רעד טיול עגארפ־ןדלי
 ןוא שיגאלמוא ,עטאװהטוש גונעג ,דרוסבא גונעג ןעװעג זיא יז .עקיגאװ גונעג
 ןשישטײד םוצ ,״טקעלעטניא״ ןשישטי.יד םוצ טדערעג טאה יז רעבא ,שירעכערבראפ

 .ןײזטםוװאברעטנוא ןוא־רעביוא

 ןדערנללא טלאװעג ןבאה ןטסילאיצאס עשידלי סאװ ,םאד ןעװעג טשינ זיא ןיװ
 ןשיטםילאיצאס ןטסנרע ןוא טרילפ ןטכייל ןופ טאטש יד ,טלעװ רעד ןוא ךיז
 ןבאה .שינאגילוכ ןוא בארג־שיטימעסיטנא ,רענאיצקאער־שיליוטאק .קנאדעג
 עקיטיוג יד ןענופעג רעלטיה ףלאדא יװ עגארפ־ןדלי רעד ןופ ״ןטגעדוטס״ עכלעזא
 זיא רע ,טײקינײלק א .חומ ןיא ןראװעג ״קיטכיל״ םיא זיא׳ם ןוא ״רוטארעטיל״
 ראנ ,״שטללד ןײק״ טשינ ראנ טשינ זיא ןאטפאק ןיא דלי רעד זא ,ןראװעג ראװעג
 ־שעצ־רוטלוק א •ןללז ףראד ןוא זיא שטליד א סאװ םעד ןופ ךופיה רעד טקנופ
 רעכיג סאװ םיא ףראד ןעמ סאװ ,םזינאגרא ןשישטללד ןיא בארקימ א ,רערעט

 .ןקיטללזאב

 ןוא דנאלשטייד ןופ ןדלי יד ,עיכראנאמ רעשיכללרטסע רעד ןופ ןדלי יד רעבא
 .רוטלוק עשישטללד .עיזוליא רעכעלרעפעג א טימ טבעלעג ןבאה עפארײא־חרזמ

 זיא םאד — עפארײא ןוא ,עפארײא .״סרעקנעד ןוא סרעטכיד״ ןופ קלאפ םאד
 .דנאלשטילד

 טאה ראנ א ןופ זא ןוא ״ראנ א זיא עקעי״ זא ,טסװועג ןבאה ןדלי ,תמא
 .״ראפעג״ א רע טרעװ ״ראה״ א ןללז ךיז טליװ ראנ םעד ןעװ ןוא רעצ ןעמ

 סע ןלעװ ײז זיב ןסיװ טלאװעג טשינ ײז ןבאה ןעמארג עקידרעטללװ יד ןופ
 זדנוא טאה ץיװשיוא ןופ טנאדנעמאק רעד .ןסיװ טשינ רעמ לאמ ןײק ןיוש
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 ןעײסע

 ךיז ןבאה ײז ןעװ ,״עקיביולג״ ןענאילימ יד ןופ ןראװעג זיא׳ם םאװ טלײצרעד
 .ראה םעד ראנ ןטימ גיוא ףיוא גיוא ןפארטעג

 ןא ןופ ןגיוא יד טדנעלבראפ טאה עטכישעג רעד ןיא ץל רענדאמ א םעפע
 ןבאה ײז .שינעדנעלבראפ סאד ןסײהעג טאה רוטלוק עשישטײד .קלאפ גולק טלא
 ־רוטלוק רעד רעטניה םינפ עשינאטװעט עפמעט ,עלאטורב סאד ןעזעג טשינ

 .טעפש וצ ןעװעג ןיוש זיא ןעזרעד סע ןבאה ײז ןעװ ןוא עקסאמ

 רעבאה ץירפ רעקימעכ רעשידלי רעד סאװ קסעטארג־שיגארט טשינ סע זיא
 ןיא זזאגטפיג םעד ןי״ירא טנאה רעד ןיא םלוג ןשישטײד םעד ןבעגעג טאה
 גנודניפרעד רעשידלי רעד טימ ןשטײד יד ךיז ןבאה המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד
 סע ײז ןבאה המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד ןיא .טנארפ־ברעמ ןפיוא טצונאב

 .רעבאה ץירפ ןופ קלאפ סאד ןעמסראפ וצ ףיוא טצונאב

 רעשישטייד ןוא ןדלי ןגעװ לכה־ךם ןללמי טימ וצ לסיב א ךיז לי״יא ךיא רעבא
 ןרידוטש ץעגײש ןשיכי.ירטסע םעד טזאלעגרעביא טשרע ךאד ןבאה רימ .רוטלוק

 .ליזאטכאנ רעניװ א ןיא עגארפ־ןדלי יד

 טרעטאלפעג שילידיא ןדראבנקאב םפעזאי־ץנארפ ןבאה טללצ רעבלעז דעד ןיא
 עטבילראפ טקוקעג ןבאה ןדלי .עיכראנאמ רעשיראגגוא־שיכללרטסע רעד רעביא
 ןללז טשידליראפ ןבאה ײז .ןדראבנקאב עכעלרעזײק יד וצ יורטוצ טימ לופ ןוא
 יװ קידהחפשמ־שימײה ןעגנולקעג טאה׳ס .״לסאי םלארפ״ ףיוא ךיז ןשיװצ ןעמאנ

 .ןדײז א טימ
 רעד ףיוא ךארפש עשישטללד יד טלעטשעגקעװא ןדלי ײװצ ןבאה לײװרעד
 ןאפ אגוה גרוטאמארד ןוא רעקיריל רעד — רוטארעטיל־טלעװ רעד ןופ עפאמ

 .אקפאק ץנארפ רעלטםגיק־עזארפ רעד ןוא לאטסנאמפאה

 רעד קפס םוש ןא זיא — דלי רעבלאה רעד טא — לאטסנאמפאה ןאפ אגוה
 םאטערביל ענללז .רוטארעטיל רעשישטללד רעד ןיא רעקיריל רעגרעדאמ רעטסערג
 •שילאקיזומ — סוארטש יװ טרעװ רעמ שיטעאפ ןענעז קיזומ סוארטש דראכיר וצ

 .ןבראטש ןראפ ןאװש א טגניז יוזא .קידתלהק־קידקיטײװ זיא עיזעאפ ןללז
 םאװ ,סאד טריפשעג םיא ןיא דלי רעד טאה .גנאגרעטנוא־טלעװ א ראפ טעאפ א

 .טנעאנ ראג ,טנעאנ ןיוש ןעװעג זיא סאװ ןוא טנאעג טשינ טאה רענײק

 ,ןגיוא עפיט טימ ףיוא ןםקאװ רעדניק ןוא
 ןבראטש ןוא ףיוא ןסקאװ .טשינראג ןסייװ םאװ

 ןגעװ ערעײז ךיז ןעײג ןשטנעמ עלא ןוא
 ,עקפרעטי יד ןופ ןרעװ ןטכורפ עסיז ןוא

 לגײפ עטיוט יװ קעװא טכאג ללב ןלאפ ײז
 עילאק ןרעװ ןוא געט עטלײצעג ןגיל ןוא

 רעדיװ ןוא לאמ א רעדיװ ןוא טניװ רעד טעיעװ דימה ןוא
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 רעטרעװ ,רעטרעװ רימ זרעה ןוא רימ ןעמענראפ
 .רעדילג יד ןופ טײקדימ יד ןוא םהװאת יד ןריפש ןוא

 עדימ יד ןליפ וצ ידכ לאניגירא ןיא ןענעײל רעדיל עכלעזא ףראד ןעמ
 ןעעז םאװ ןגיוא עקידתלהק־עגולק־שידיי יד ןעז וצ ידכ ,ןזרעפ יד ןופ טײקנײש

 .עיצאזיליוױצ א ןופ ןענאיװראפ םאד ,טלעװ א ןופ ןײגראפ םאד

 טנורגפא םענופ דנאר םי״יב שטייד ןיא ןעגנוזעג יוזא טשינ טאה רענײק
 ־נוטש״ ןיא םורפ טלפערפעג טאה סאװ ,עקליר טשינ .לאטםנאמפאה דױ רעד יװ

 .״ןסועפרא״ וצ ןטענאם ענייז ןיא רעטעפש לאיגאמערעצ־שיטסאיגרא ןוא ״ךובנעד

 עידוטש ןי.יז טקידנעעג ןיוש טאה רעלטיה ןעװ ,1929 ןיא ןבראטשעג זיא רע
 רעטקיטײװעגנא רעד ןגעװ רעפטנע ןא טאהעג ןיוש טאה ןוא םוטנדלי ןגעװ

 .שיטעראעט לייװרעד .ןרעמאקזאג יד .עגארפ

 ןופ רעטנעצ ןיא עזארפ עשישטינד יד טלעטשעג טאה סאװ ,דלי רעטײװצ רעד
 .אקפאק ץנארפ ןעװעג זיא ,רוטארעטיל־טלעװ רענרעדאמ רעד

 ןופ טי_יז א ןיא םעפע ןגעלעג ןאקפאק וצ זיב זיא עזארפ עשישטללד יד
 טשינראג טימ טאה יז .רוטארעטיל רעשלעפארײא רעד ןופ ןעמארטש־טפיוה יד
 ־טלעװ רענרעדאמ רעד ןופ טעטילאװק רעד וצ ןגארטעגוצ טשינראג ,טםולפנללאאב
 ־טאמײה עשישטללד יד .םילודג עלאקאל ןבילבעג ןענעז םילודג עריא .רוטארעטיל
 ןדנובעג ,ךאלפ־שיטאירטאפ ,לעיצניװארפ ןבילבעג ןוא ןעװעג זיא רוטארעטיל
 .טערבנשקאל א יװ לענאיצנעװנאק ןוא טאלג שירעקעלפטנא ןוא ,ןפא יװ רעמ

 טשיג ןוא שיטקאדיד־שירעטסיליפ ןבילבעג ןוא ןעװעג זיא ןאמאר־סגנודליב רעײז
 טשינ לאמ ןײק טאה טסללג רעשישטללד רעוױטאװרעסנאק רעד .טנאסערעטניא
 א ןבילבעג ןוא ןעװעג יז זיא ראפרעד ־ןוא לאטנעמירעפסקע־שירענאיפ טגאװעג
 ףללטש ,טמעקראפ טאלג ,ענילאנירק ריא ןיא אדירפ עטנאט עטרעטלעראפ ןימ

 .ךעלפעה ןוא

 טרירביװ סאװ עזארפ א טבללרש סאװ רעבללרש־עזארפ א לאמ א טימ ןוא
 זיב ןעװעג ײז ןענעז װו .ןראמשאק ןוא סארומ ,ןטסגנא ענעטלאהאב טימ לופ
 ןטניריבאל יד טא — המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןסײװשטסגנא יד טא ,טציא
 זםיורא טשינ לאמ ןײק ךיד ןזאל ןוא ךיז ןרעטנאלפראפ ,ךיז ןרעטנאלפ םאװ
 .ןעגנאפעג ךיד ןטלאה סאװ ןצאלאפ ןוא טשינ ךיז ןקידנע סאװ ןסעצארפ

 ןײלא טסיב וד .ןסיורד םוצ סיורא טשינ טריפ עקיצנײא ןײק ןוא ןריט טרעדנוה
 ןאק ןסיורד ןופ רענײק .ןױמד ןללד ןיא ןקיטםענ סאװ ןטלאטשעג־קערש יד טימ
 י לסילש רעד זיא װו .סיורא קינײװעניא ןופ ןײלא וד ראנ ,ןעללרפאב טשינ ךיד
 לאמ ןײק ךיז טעװ ראמשאק רעד .ןריולראפ ןוא טאהעג טשרע םיא טםאה וד

 ...לרוג ןללד ...לרוג ןללד זיא רע .ןקידנע טשינ

 יד .קורדנללא ןפיט א טכאמעג ,טרעדױשעגפיוא טאה עיזיװטסגנא סאקפאק
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 ןעײםע

 ־מואאב טאה םאװ ,לוק א טימ טדערעג לאמ עטשרע םאד טאה עזארפ עשישטייד
 ערעטצניפ ,עטסיװ א ,האובנ א זיא םאד זא ,טנאעג טשינ טאה רענײק .טקיור
 וד ןוא טײקכעלקריװ רעשישטײד ףיוא ״םאלש״ םאקפאק ץעזרעביא .האובנ
 ךרוד ןקוק םאװ ןגיוא עשישטײד ןוא ןרעמאקזאג ,רעגאל־עיצארטנעצנאק טסאה
 טסמעטא וד ,רעסערג ןרעװ ײז ,ךיד ןעעז ײז ,ריד וצ ןקוק ײז .ךעלעבײש
 ןעלכראכ עטצעל יד טימ טסלכראכ וד ,ךיז טםקיטש וד ,ןזאג יד ךיז ןיא ןײרא
 ײרשעג א טסליװ וד .ןגיוא עשישטײד יד וטסעז ,ךיז טסשעלראפ וד רעדײא ןוא
 ״סעצארפ״ רעד .טעפש וצ .טשיג טסנאק וד ראנ .ןגיוא עשישטי.יד יד וצ םענ :ןאט
 זיא׳ס ;ןסעגראפ .ןסײה ײז יװ וטםײװ ןגײא יד •טקידנעראפ ריד ראפ ךיז טאה

 .טעפש וצ
 סלאטםנאמפאה .ץיװשיוא ןופ טנאדנעמאק ,סעה דנאנידרעפ ץנארפ ףלאדור
 רעטיצ רעשידױ־וױטקניטסניא ןא .גאליפע רעד ןענעז עזארפ סאקפאק ןוא דיל
 — ״זײב םאדלא״ ןופ לאװק םוצ טנעאנ טבעלעג ײז ןבאה עדײב .לרוג ןראפ

 ־אט ,ךי.ירטסע ןעװעג זיא ןיװ ןוא ,ןיװ ןרענאיצקאער־לאקירעלק־שילױטאק םעד
 ,ךײרטסע־שטי_יד לאטיוט לאט

 יד רעבא .םזיצילאטאק םעד טפמעקאב רעטעפש עקאט ןבאה סיצאנ יד
 עשיליוטאק ערעײז ןיא ךיז ןיא טפאזעגנױיא ןבאה עלא ײז סאװ ,ןד?י וצ האנש
 ,רעדניק סלא סרעטםיולק עשיליוטאק יד ןיא ,ןלוש עשיליוטאק יד ןיא ,ןעמײה

 ־אטאק ןיא טקיטסענעג ןכערבראפ סאד טאה שיכיםפ .לאטנעמאדנופ ןעװעג זיא
 ןדרא םעד טיול ןעװעג זיא ײטראפ־יצאנ רעד ןופ רוטקורטס יד וליפא .םזיציל

 .ןטלוזעי יד ןופ

 ־ןסאמ א ןראװעג ײטראפ־יצאנ יד זיא ,ךי_ירטסע ןשיליוטאק ןיא ןריובעג
 ־עגוצ טאה דנאלנײר עשיליוטאק סאד ןעװ ןוא ןרעי_יב ןשיליוטאק ןיא ײטראפ
 יד .עקיטראפ א ןעװעג גאלק יד זיא ,לאיצנעטאפ ןלעירטםודניא םעד ןגארט

 .ןליופ ןשיליוטאק ןיא טנפעעג ךיז ןבאה םירבק־ןסאמ

 לי_יװרעד .םזיצאנ םענופ עזענעג רעד וצ ןעגנוקרעמאב ראנ ןענעז םאד
 ןיא עגארפ־ןדלי יד רעבורגלקיש ףלאדא ״טנעדוטס״ רעד ץלא ךאנ טרידוטש
 רוטארעטיל רעשיטימעסיטנא רעד ןופ ףליה רעד טימ טוװרפ רע .ליזאטכאנ רעניװ א
 םעד ,סאג רעניװ א ףיוא שינעפערט רענדאמ רעד ראפ גנוזײל א ןעניפעג
 טלי_יאעג רשפא ךיז טאה סאװ ,תואיפ ןוא דראב ענדאמ טימ ןאטפאק ןיא דײ

 .ףעזאי ץנארפ ןופ עילאפארטעמ רענהפרט רעד ןיא החנמ ןעגװאד

2. 
 ־נעפאש ןוא טנאק טרידוטש קאמשעג עפארײא־חרזמ ןיא ןדײ ןבאה לינװרעד
 ןא טכעלטנפעראפ דלי א טאה ראי סעדעי טעמכ .עשטינ ןוא לעגעה ;רעיוה
 .ןעטעג ןופ טײקסיורג רעד ןגעװ עיפארגאנאמ עצנאג א רעדא לקיטרא ןא ,ײסע
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 רעגנאמ קיציא

 עקיכייב י.ירד ןעזעג דאנ ךיא באה המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד ראפ טנעאנ
 ןוא לעגנע דראודע ,ףלאדנוג ץירפ :ןעטעג ןגעװ ןדלי ןופ ןבירשעג רעדנעב

 .גיװדול לימע

 ןאפ לחר עקשידיי רעד ןופ ןאלאס ןיא ןביוהעגנא ךיז טאה טלוק־עטעג רעד
 .ןרעמאקזאג יד ברע זיב ןטלאהעגנא טאה ןוא ןגאהנראװ

 טאה ןוא ײמאלאק ןיא ןיצידעמ ראטקאד רעשידלי א ןסעזעג טשינ ןעד זיא
 ? שידלי ןיא טםואפ ןופ גנוצעזרעביא ןא רעביא טציװשעג טכענ יד ןיא

 יד ןעזעג טאה רע ןעװ ,ראטקאד רעײמאלאק רעד ,טכארטעג רע טאה םאװ
 טאה ןטכארט וצ טי_יצ ךס ןײק ? ראװ רעד ףיוא ״טכאנ־סיגרופלאװ״ עטעילוהעצ

 .ןאילימ םקעז יד ןופ רענײא ןראװעג זיא רע ,טאהעג טשינ רע

 .םירוחב־הבישי עשיװטיל ןעװעג ןענעז טנאק ןופ ןטנעדוטס עטסקירעפײא יד

 ידכ ,גרעבסגינעק ןײק סופ וצ טפעלשעג ךיז ײז ןבאה ןסילשעגפא ,ןסירעגפא
 טנאקעג ןעד ײז ןבאה יצ •״װיטארעפמיא ןשיראגעטאק םעד״ ךיז ןיא ןפאזוצנײא
 זיא וױטארעפמיא ןשיראגעטאק םענופ עיצאטערפרעטניא עשישטייד יד זא ,ןענא

 ...?דראמנםאמ רעשידלי

 לקע ןפיט ןופ ןטונימ ענייז ןיא טדנעװעג עשטינ ךיז טאה ןעמעװ וצ ןוא
 רעטרעװ עטרעטנאלפראפ עטצעל ענייז ןבירשעג רע טאה ןעמעװ וצ ,לפײװצ ןוא

 .סעדנארב גראעג דלי םעד וצ — ? ״רעטקיצײרקעג רעד״ טעמתחעג ךיז ןוא

 ןזארפ ענעסירעגפא סעשטינ זא ,האובנב ןעז טנאקעג םעדנארב טאה יצ
 טעװ רעלטיה זא ,םרעלמיה יד ןופ םעיראלעצנאק יד ןיא סאטאמ יװ ןעגנעה ןלעװ
 ןוא שטנעמרעביוא םענופ ףאזאליפ םעד ,״ףאזאליפ ןללז״ יװ ןטכארטאב ןעשטינ

 ?עסאר־רעביוא רעד

 ןקאילאפ יד ןוא ןדלי יד זא ,ןטלאהעג טאה עשטינ סאװ ,סױא טשינ טכאמ׳ס
 טימ ץלאטש רעײז ןעװעג זיא רע) רעקלעפ עשיטארקאטסירא עקיצנײא יד ןענעז
 רעשישטייד רעד ףיוא לוטיב טימ טקוקעג טאה רע סאװ ,(םאטשפא ןשיליופ ןייז
 טאה ןעמ ןעװ טי_יצ רעד ןיא .םאכ ןשינאמרעג םי_יב קיגאל טכוז ריא .עדערעשט
 ,םירבק־ןסאמ ןיא קידעבעל ןפראװעג ,ןרעמאקזאג יד ןיא טקישעג דניק עשידלי סאד

 א טיול ,״״טנאװ רעד ףיוא רעדליב יװ ןעזעגסיוא ןבאה ײז זא יוזא ןעגנאהעג״
 רעלמיה טאה טי_יצ רעד ןיא ;סעצארפ־רעכערבראפ א ףיוא תודע ןשישטייד
 רעדניק עכעלטסירק ןדראמ סאװ ןדלי ןגעק טעלפמאפ־םד־תלילע ןא טביולעג

 .סרעדרעמ־.ס .ס עני_יז ראפ ןראלפמעזקע טנזיוט טרעדנוה שזא טלעטשאב ןוא

 ־ראפ טימ טדערעג ןבאה ןדלי ןעװ טי_יצ רעד י_יב ךאנ ןטלאה רימ רעבא
 רעשישטללד רעד ןעװ ,״סרעקנעד ןוא סרעטכיד ןופ קלאפ״ ןגעװ ןגיוא עטצאלג
 יוזא ײז טאה סאװ עיזוליא ןא .טדנעלבראפ ןצנאג ןיא ײז טאה שזארימ־רוטלוק
 ,ןטונימ עטצעל יד ןיא טשרע טרעטכינעגסיוא ךיז ןבאה ײז זא ,ןעגנאפעג שיגארט

 ,םזילאעדיא סרעליש ןוא םזילאסרעוױנוא סעטעג טאטשנא ןעזרעד ןבאה ײז ןעװ
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 ןעײסע

 .ץױושיוא ןופ טנאדנעמאק םעד ןופ םינפ ענרענײטש סאד

 ץיװשיוא ןופ טגאדנעמאק רעד ,סעה ףלאדור זא ,טקרעמאב ןרעװ ,בגא ,אד לאז
 רע טלאװעג טאה רעטעפ ןי_יז זא :עילימאפ רעשיליוטאק א ןופ ןעמוקעג זיא
 טאטשנא זא ,טלאװעג סע טאה לרוג רעד רעבא ,חלג רעשיליוטאק א ןרעװ לאז

 .ןדײ ןענאילימ ןופ תװמה ךאלמ א ,ךאלמ א ןרעװ רע לאז חלג א
 יװ עפארײא ןיא ןדלי י_יב טידערק אזא טאהעג טשינ טאה קלאפ םוש ןײק
 ןיא רוטלוק יד ןעיוב ןיא טקילײטאב ךיז שירעפאש ןבאה ײז .עשישטי_יד סאד
 רעצנאג רעד רעביא רבד־םש א ןראװעג זיא רעטאעט עשישטינד סאד .שטי_יד
 םעגופ טדערעגפא ןיוש .טדראהנײר סקאמ ןוא םהארב אטא ןד?י יד קנאד א טלעװ
 עכלעזא טימ רעי״יטשוצ ןקילאמנײא ןא .טפאשנסיװ רעשישטי_יד רעד וצ רעי_יטשוצ
 טאה סיליפיס ןופ וליפא .ךאנ ןוא ךאנ ןוא רעבאה ,ןײטשינייא ,דיורפ יװ ןעמענ

 .ךילרע לואפ ר״ד — ראסעפארפ רעשידלי א טלײהעגסיוא ײז

 אוױנ ןכאלפ םעד ףיוא טגאלקאב רימ ראפ םיוװט ךיז טאה 1948 ןיא ןעװ
 ,טקרעמאב רעיורט ןליטש א טימ טאה רע ןוא רוטארעטיל רעשיליופ רעד ןופ

 טשינ רימ רע טאה — ,המחלמ רעד ראפ ןופ סרענעײל׳ עטוג יד ןלעפ׳ס זא
 ,סרענעײל עטוג יד טימ טגײמ רע ןעמעװ ליומ ןיא רעגניפ ןײק ןגײל טפראדעג

 ןבאה סאװ ,ןדלי יד ןעװעג ןענעז סרענעײל עטסטריניפאר ןוא עטסעב יד לי_יװ
 .שיליופ טנעײלעג

 .דנאלשטללד ןגעװ ןגאז סע ןעמ ןאק סאמ רערעסערג א ןיא ןוא ענעגײא סאד

 ןטנאקאב א ןופ בי_יװ סאד ,ןיציבר א :דליב אזא ךעלגעמ זיא ןדלי י_יב ראנ
 ןיא רוזחמ ןסיורג א טימ רופיכ־םױ ןפארטעג לאמ א ךיא באה ,ןיבר ןשידיסח
 .עקליר איראמ רעניאר ןופ רעדיל דנאב א ןגעלעג זיא רוזחמ ןיא רעבא ,טנאה

 טקיװקעג ךיז יז טאה ןײלא ךיז ראפ רעבא ,טגװאדעג יז טאה ןסיורד ןראפ
 •טעאפ ןשישטללד םענופ ״רעדילב רעד ךוב״ ןטימ

 עשידלי יד טאה ןענאקלאב יד ןיא ףיט פארא זיב רעדנעל עשיטלאב יד ןופ
 לללװ ,טראװ ןשיטעראעט ןוא ןשיטעאפ ןשישטללד םעד טיורטעג ץנעגילעטניא

 .עפארײא ײז וצ טדערעג טאה םאד

 רעשישטללד א טגאז׳ס סאװ ןרעה רימאל .סעקללב לײצרעד ךיא זא ,טשיג טנײמ
 :ןינע םעד ןגעװ רעבללרש

 רעדיל ןבירשעג טאה רע .רעקנױ רעשיסללרפ א ןעװעג זיא ענאטנאפ ראדאעט
 רעטלע רעד ףיוא טשרע .עטכישעג רעשיםללרפ רעד ןופ בור סאד ;ןעגאמאר ןוא

 .ןענאמאר עשיטסילאער ענרעדאמ ײװצ ןבירשעגנא רע טאה
 ־םױ ןללז טרעללפעג טאה ,ריא טנײמ ,רעװ .ראי 75 ןראװעג טלא רע זיא טא
 ־ורגלקיש יד ז סגנירעג ןוא סעסלעבעג יד ז ןטארקאטםירא עשיסי_ירפ יד ? בוט
 זא ,טשאררעביא יוזא ןעװעג זיא ענאטנאפ זטללצ רעד ןופ סרעלמיה ןוא סרעב

 .״לעדא רעשיראטסיה־ערפ״ ןעמאנ ןטימ דיל א ןבירשעגגא שזא טאה רע
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 רעגנאמ קיציא

 יד ןעגנוזאב טאה רע .ןבירשעג טאה רע סאװ דיל םעד ןיא סױא טנכער רע
 םעד ךירדירפ) ״ץירפ ןטלא״ םעד ,עטכישעג עשיסי״ירפ יד ,ןלארענעג עשיסיירפ
 טאזו רע .טריפעג טאה ןםיירפ סאװ ,ןטכאלש עשיראטסיה עםיורג יד ,(ןסיורג
 ןראװעג ןענעז םאװ ,ןעמענ עשיסײרפ ליפ יוזא ןגעװ ןעגנוזעג ןוא טלײצרעד

 .ןאמאר ןוא דיל ןייז ןופ ןדלעה יד

 זיא רעװ ,ראי 75 ןראװעג טלא ןיב ךיא ןעװ — רע טגאז — טציא ןוא
 ײז ןופ ןעמאנ ןײא ןײק ? סרעקנױ עשיסי״ירפ יד י בוט־םױ ןײמ וצ ןעמוקעג
 ןעמענ ערעײז — ןעמוקעג ןענעז םאװ יד .ןעגנוסירגאב יד ןשיװצ אטשינ זיא
 ײז .(ןעמענ־עילימאפ עשידױ־שטײד) ״םײה״ טימ ,״גרעב״ טימ ךיז ןקידנע
 ןעניוװ סאװ ,סקאלאפ ןוא ןענאילאטאב ןיא ןעמוק סרעײמ .ןסאמ ןיא ןעמוק
 רעד ףיוא אד ײז ןענעז עלא ,לעארזיא ,קאזיא ,מארבא״ ;וצ־חרזמ ןײק ךאנ

 .״ןזעװעג סעפע ךיא ןיב ןדעי ראפ ,ןזעלעג ךימ ײז ןבאה עלא״ ןוא ״לעטש

 ^116 £גתמ16מ מ11ס11 13מ§6 8ס11סת, טמ*! 181 (116 11301)1836116...

 £סמ1זמ6מ 816, 0ס1בת !

 םיא ןעמוקעג ןענעז סאװ יד זא ,טסײװ ענאטגאפ רעקנױ רעשיםײרפ רעד
 ־נױ ןוא ןדלעה עשיסיירפ יד זא ;עיטארקאטסירא רעקיטסי״יג א וצ ןרעהעג ןרעייפ
 ראנ סאװ ,ןפמוז עשיסיירפ יד ןיא ץעגרע ןפאלש ןבירשאב טאה רע סאװ םרעק

 ...ןקעװפיוא ײז ןאק ןעװער םרעלטיה רעדא סרעטײמורט םמלעהליװ רעזײק

 ;סענערים יד ןופ גנאזעג ןלאטאפ ןגעװ טםװועג ןיוש ןבאה ןכירג עטלא יד

 םיא לאז גנאזעג רעײז זא ,סקאװ טימ ןרעיוא יד טפאטשראפ ךיז טאה סועסידא
 .ןריפראפ טשינ

 ,ענעריס עשישטײד יד ןעװ קיטכיזראפ יויזא ןעװעג טשינ ןענעז ןדלי יד רעבא

 ,עפארטסאטאק רעד ךאנ ,טציא ,טניגיה טשרע .ןעגנוזעצ ךיז טאה ,״ײלעראל״ יד

 ־ילאד א זיא׳ס .ענערים־רוטלוק רעשישטייד רעד ןופ םינפ עתמא םאד רימ ןעעז
 ףלאדא ןופ ךעלעצנאװ יד ,ךאק אזליא ןופ םינפ סאד ;סנאלעסקע ראפ טערטראפ
 עזערג אמריא ןופ ןטםירב יד ,טכירבלוא דארעמאק ןופ לדרעב םאד ,רעלטיה

 .רעואנעדא רעלצנאק ןופ ןטניה םעד ןוא

 ־עצ א סיורא ״רוטלוק עשישטייד״ יד זיא סעיראטאמערק עשישטי״יד יד ןופ
 ןײא טנרעלעגסיוא ךיז ןבאה רעניװטיל ,רעניארקוא ,ןקאילאפ ןענאילימ .עטקיזמ
 רעביא טרירביװ סאװ טראװ עשישטייד עקיצנײא םאד ו״עדױ״ טראװ שישטייד

 .דימת ףיוא ןוא לאטאפ טליפשעגסיוא זיא םאװ ,טנעניטנאק ןטדנעשעג א

 טשינ רעמ ןענאק קלאפ ןטעדראמרעד ןקידלושמוא ןופ שא סנפיוה יד ףיוא
 עפארײא־חרזמ ןיא רעעפארײא עקיצנײא יד .ןקילג עטריזיליוױצ םוש ןײק ןעילב
 ײז •ךעלשטנעמ ןוא קיטסי״יג ןײמ ךיא .ןדיי יד ןעװעג ףום לכ ףוס ךאד ןענעז
 רעשיעפארײא ןא ןיא ,ןענאק ןדיי ראנ יװ ,טביולגעג שיטאנאפ ,טביולגעג ןבאה
 טי.יצ ןי_יז ןיא טאה ענײה סאװ םאד .ןסיװעג ש״עפארײא ןא ןיא ןוא עיצאזיליוױצ
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 ןעײםע

 טציא טשרע טעשעג ,דײרקנארפ ןוא דנאלשטײד ןופ גנורעטגענרעד א ,טמולחעג
 עשידלי ןענאילימ סקעז .טעפש וצ עלעסיב א .טעפש וצ ראי טרעדנווד רעביא

 .טעפש וצ םנבעל

 טשינ דיז טזאל םאװ הללק א זיא עפארײא רעביא טרעטאלפ סאװ שא סאד
 רעקיצנײא רעד ןעװעג זיא עפארײא ןקינײאראפ וצ וװרפ סנאעלאפאנ .ןקעמפא
 סדנאלשטײד ןעזעגסיוא טאה׳ס יוזא יװ .רענעגנולעג־טשינ רעבא ,רעשיטנאגיג
 ןגעװ ןלײצרעד םעיראטאמערק ןוא ןטעצאק יד — ,עפארײא רעביא עינאמעגעה
 ־ארײא ןיא ״קלאפ־רוטלוק״ עטירד סאד טנעניטנאק ןרעביא טרעיול טציא .םעד

 עשיעפארײא יד טרעכײראב ןבאה ײז .רענלארקוא יד — םיורםנבעל ןשיעפ
 אטיקיג לאכאכ םענופ עדראמ יד .םארגאפ םעד :דאז ןײא טימ ״עיצאזילױױצ״
 ןשטייד יד .טירט עני.יז ןטיה סעירופ עלא .טנעניטנאק ןטפשמראפ ןרעביא טעװער
 טשינ .ראהנעיורפ עשידלי טימ טליפעגגא ןצארטאמ יד ףיוא קלור וצ טשינ ןםאלש
 רעטעג־רוטלוק עלא .טפשמ רעכעלטכישעג רעד ראנ ייז טקינייפ ןסיװעג סאד

 .טליפשעגסיוא ןענעז

 ענעגושמ א .ענוראפש רעדעי ןופ טמעטא דחפ רעשילאמינא ןא ,טײקטסופ א
 עשישטללד א .ןטניװ יד ראפ ״ןירעדרעמ־רעדגיק״ סרעליש טרימאלקעד עזומ
 טגארט ,רעזיוהרעבא ןיראטקאד עשיראטאנ יד יװ סיוא טעז סאװ ,ןיראטקאד
 עשישטייד טסײה׳ס — עיצארעפא ןא ךאנ ןעמונעגפא טשרע .ךעטראפ ןיא עליפמ א

 .רוטלוק

 (1960 ינױ ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 ןאמכײא ףלאדא ערעפא יד

 ןופ תונברק עשידיי .קילבופער רעניטנעגרא דעד ןעשעג זיא קילג סיורג א
 םיא רעדרעמךםאמ םעד ךאנ גיעיג ןקיראי־15 רעײז ןיא ןבאה ןאמכי.יא ףלאדא
 ־אמעד״ רעניטנעגרא רעד ןופ ץוש םעד רעטנוא זיא רע .עניטגעגרא ןיא טפאכעג
 ןײז טכאמעג הנותח טאה רע .ץרש א ןום עטאט א לאמ א דאג ןראװעג ״עיטארק
 י טשינ סאװ ראפ .עדײז א םלא תחנ ןבאה ןבילקעג דיז טאה ןוא סואלק ןוז ןטסטלע

 רעדנעל ענעגײא יד .רקפה זיא ץלא זא ןגיוא ענעגײא יד טימ ןעזעג ןײלא טאה רע
 ײז ןבאה תונברק עני״יז ראפ ןצענערג ערעײז טכאמראפ שיטעמרעה ןבאה סאװ

 .סרעדרעמ יד ראפ טנפעעג טײרב

 ןיא ןוא רעדרעמ םעד דאנ טגאיעג ךיז ןבאה תונברק עגעבילבעג־ןבעל יד רעבא
 ־אנרעטניא ןופ ןפארגאראפ ײװצ טרעקעגרעביא ײז ןבאה ןפאכ וצ טעפמיא רעײז
 טאה קלאפ עשישטײד סאד ו קילגמוא אזא :ךיז ןפע למיה זיא ,ונ .ץעזעג ןלאנאיצ
 ןוא ןכעלטעג ןופ ןפארגאראפ עלא טרעקעגרעביא ספלאדא יד ןופ ןטײצ יד ןיא
 ןרעטש ןפיוא ןכײצ־רעדרעמ ןטימ ףלאדא ןײא .טשינ ראג ןוא ץעזעג ןכעלשטנעמ

 .טלעװ רעד ןיא ןצעזעג עטרעקעגרעביא עלא יװ רעכליב טלעװ רעד י_יב זיא

 ־נסאמ ןכעלרעדיוש םעד ןגעק ןפארגאראפ עטרעקעגרעביא ײװצ ןענעז םאװ
 י ןדױ רעביא דראמ

 ןאילימ סקעז״ רעקלעפ ״עטריזיליוױצ״ יד י_יב סיורא גנירג דיז טדער׳ס
 .״רעדניק ןויא ןעיורפ ,רענעמ

 ןופ .אבוק ןופ גנורעקלעפאב עצנאג יד יװ רעמי ךס א ,רעמ דאד זיא סאד
 יװ הנידמ רעקיטכעמ אזא ןגעקטנא אבוק סארטסאק ךיז טםעמראפ ןגעװטסעד
 ,דײװ ריא וצ טדער םעם לקנא ןוא ,גילפי ענדילז א יװ ךיז טעפעשט יז .עקירעמא

 .סעקשטנעה עסי_יװ טימ ,שיטאמאלפיד

 ־לאב י_ירד עלא ןופ גנורעקלעפאב עצנאג יד דאד זיא סאד — ןאילימ סקעז
 ןוא ? טלעװ רעד ןבעגעג רעניװטיל ,ןטעל ,ןטםע יד ןבאה סאװ .ןקילבופער עשיט

 י ןדלי יד ןבעגעג ןבאה סאװ
 רעשיטעװאס רעד ןגעקטנא רעקלעפ עי_ירפ יד ןריטסעטארפ ןגעװטסעד ןופ
 יד סיוא טשינ ךאד ןענעגרה ןטעװאס יד .רעדנעל עשיטלאב יד ןופ גנוקיטלאװגראפ
 ־לעפאב יד שטאכ ,קלאפ ןשידלי ןטימ ןשטי״יד יד ןאטעג םע ןבאה׳ם יװ גנורעקלעפאב
 ףיוא ןסאשעג ,ןשטללד יד טימ טעבראעגטימ׳ טאה רעדנעל עטנאמרעד יד ןופ גנורעק

 .ןדלי יד ןדראמסיוא ןשטללד יד ןפלאהעג ןוא ןקור ןיא ײמרא רעשיטעװאס רעד
 גנורעקלעפאב רעצנאג רעד ןופ לטרעפ ללרד ךאד זיא סאד — ןאילימ סקעז
 ןדרי ,ןונבל ,עיריס ןופ גנורעקלעפאב עצנאג יד — ןאילימ סקעז ;ןראגנוא ןופ
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 ןעײםע

 .עײבארא־ידואס ןופ קלח רעסיורג א ןוא

 ־עג טלאװ סאװ ,ןדאטעמ עשישטײד יד טימ טצונאב ךיז ןזיוצנארפ יד ןטלאװ
 ן יוזא ךיז טכאק ןע־ױ יד רעכלעװ םורא ,גנורעקלעפאב רערישזלא רעד ןופ ןבילב
 טלאװ ןזיוצנארפ יד ןעװ אקאראמ רעדא עיסיגוט ןופ ןבילבעג טלאװ סאװ
 ןשידלי א ןופ המכםה רעד טימ ןפוא ןשישטי״יד ןפיוא ןעמעלבארפ ערעײז טזײלעג

 ? וצרעד ךאנ בר
 ־אלסיא רעד יװ המכסה אזא ןבעגעג טשינ טלאװ בר רעשידלי ןײק רעבא
 ןזײל וצ ןענאמכײא טימ טעבראעגטימ טאה םאװ ,יטפומ רעד ,רעכעלטסײג רעשימ

 •עפארײא ןיא עגארפ עשידלי יד

 גנורעקלעפאב יד ןיירא ןביירט ןדלי יד ןעװ טגאזעג טלעװ יד טלאװ םאװ
 ןדלי יד טימ ןאט וצ סע טעשארטס רעסאנ יװ ,ןיירא םי ןיא טיבעג־הזע םענופ
 ןוא ,לאמ ןײא ףיוא עגארפ־םיטילפ יד טזײלעג ךאד ןטלאװ ײז ?לארשי ןיא

 .הנידמ רעשידלי רעד ןגעק טגעמוגרא־טפיוה םעד ןרעםאנ ײב ןעמונעגוצ

 ףיוא ןעװעג םיכסמ טשינ טלאװ דלי רעלאמראנ ןײק סאװ ,זיא השעמ יד
 .גנוזײל אזא וצ טעבראעגטימ טשינ טלאװ בר ןײק ןוא םעד

 ףיוא ןיבמ א זיא יז לײװ ,ןענאטשראפ רעסעב רשפא טלאװ טלעװ יד
 רעלמיה ,רעלטיה טלדנאהעג ךאד ןבאה יוזא .ןלאפראפ ןוא ןאטעגפא :תזחיצר
 טשינ רעמ ןלעװ עטיוט ןאילימ םקעז יד .ןלאפראפ זיא — ןאטעגפא .ןאמכײא ןוא
 י.יב ײז ןענאמ ,רעקלעפ יד ןופ ןםיװעג םוצ טשינ ביזא ,ןדער ײז רעבא .ןדער

 !טלאצאב :ןדלי עקידעבעל יד

 םרעקיטילאפ ;טעטילאער עשיטילאפ א ןענעז םרעדרעמ עשישטללד ןענאילימ
 .סדנאלשטייד ײװצ שזא טלעטשעגפיוא ײז ןבאה ,ןטעטילאער טימ ךיז ןענעכער

 דנאלשטײד יװ ,שישטייד רעמ ןײז ךאנ ןעק סאװ .טלאפש א טימ דנאלשטייד א
 ? טלאפש א טימ

 טשינ ןענעז ןדלי עטכארבעגמוא ןוא עטקידײלאב ךעלרעדיוש ןאילימ סקעז
 עגנערטש א ,ראטקאפ רעשילאראמ א רעבא ײז ןענעז .ראטקאפ רעשיטילאפ ןײק
 — עפארײא ןופ ץראה ןיא ןעשעג טנעקעג טאה סאד ביוא .גנונעראװ א ,גגונאמ

 ראפ םאװ .גנוטכינראפ עסיורג יד ;גירק רעשימאטא ןא וליפא .ןעשעג ץלא ןעק
 ?בײח ולוכ זיא סאװ טלעװ א ןבאה ןעק יבילא עשילאראמ א

 ןםײה טפראדאב רעכיג טלאװ סאװ ,עניטגעגרא ןיא םורא ךיז טײרד טא
 .ץיװשיוא ןופ ראטקאד רעשישטײד א ,עלעגנעמ ףעזאי ראטקאד א ,אינאמכללא

 רעבא טאה רע .טשינ ךיא סײװ — טאה רע ןשינעטנעק עשיניצידעמ א ראפ םאװ
 ןטימ טריגיריד ןוא םעיצקעלעס יד ללב ןענאטשעג זיא רע .רעגניפזללװ ןשיגאמ א
 ןעױרפ ,עכאװש שיזיפ ןוא רענעמ עטלא ראפ — סקניל .סקניל ,סטכער — רעגגיפ
 ראפ ,ןלאפמיוא םוצ זיב ,טעברא־ןפאלקש וצ — סטכער ;ןוױואזאג םוצ רעדניק ןוא

 .עירטסודגיא רעשישטללד רעד
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 רעגגאמ ןייציא

 ןײק טש״נ טײטשראפ רעדרעמ םעד טא ןבאה ףראד עניטנעגרא סאװ וצ
 סאד ?אילאפ ןופ רעדניק יד ןלײהםיוא טעװ רע ?סאװ .לכש טימ שטגעמ םוש
 וליפא רעדרעמ רעשישטײד א ןוא ,רעטקאד ןשידלי א ןופ גנודניפרעד א דאד זיא
 ןצונאב וצ ךיז גנו״ושנא־טלעװ ןי.יז טיול טכער ןײק טשינ טאה לטיט־רעטקאד ןטימ

 .״שטנעמרעטנוא״ ןשידלי א ןופ ןיסקאװ ןטימ

 ןשטי״יד ;דנאלשטײד־ברעמ וצ וליפא סיורא טשינ םיא טיג עניטנעגרא רעבא
 םאװ .ףארטשטיוט טפאשעגפא ןבאה ײז ,קלאפ טריזיליוױצ א טני״יה ךאד ןענעז
 ענעיגיה ראפ רעטסינימ ןרעװ םנטסכעה ןעק רע ? רעטקאד אזא טימ ןעשעג ןעק

 .ןאב ןיא טײהטנוזעג ןוא

 .גנוריגער רעניטנעגרא רעד ןופ טםעג יד ןעגעז תואיצמ עכלעזא ךאנ ןוא רע

 .ץעזעג ןלאנאיצאנרעטניא ןופ ןפארגאראפ טימ סרעדרעמ יד טצישאב יז

 יד .קילגמוא ןא ןעשעג ,טגאזעג יװ ײז זיא ןאמכייא ףלאדא טימ רעבא
 ״טגניז״ רע ןוא ״טפענדיקעג״ םיא טאה ןעמ .טצישאב טשינ םיא ןבאה ןפארגאראפ

 .טײהשטנעמ רעד ראפ ״ןטײקיטעטליוװ״ עני״יז עלא ץעזעג ןשידלי ןראפ םיוא

 עלא ןופ ןעיורפ ןוא ךעלדײמ טפענדיקעג לאמ א ןעמ טאה עניטנעגרא ןײק
 סע טאה ״לבאנשה אהעלא״ עגיל־רעקלעפ יד זיב עפארײא ןיא ״ןטײקמערא״

 .״טרעדגוהראי םענײש״ רעזדנזא ןופ ןראי רעקיסללרד יד ןיא טלעטשעגפא

 .עניטנעגרא ןופ רעדרעמ א ״טפענדיקעג״ ןדלי ןבאה טציא

 טפראדעג ןבאה םעילימאפ ערעײז ןוא ןאמכײא יװ ןשטנעממוא עכלעזא
 ךאד טאה רעטםינימ־ץיטסױ סנאמכי״יא ,״ץעזעג ןדעי רעםיוא״ ןרעװ טלעטשעג
 .ץעזעג ןופ עיצפעצנאק םנאמכללא זיא׳ם סאװ ןזיװאב ךעלדליב טללצ ןי.יז ןיא

 א רעטנוא רעגאל־עיצארטנעצנאק א ןיא טריפארגאטאפ ךעלמענ ךיז טאה רע
 ץעזעג סאד זיא סאד ;ףארגאראפ א יװ סיוא טעז ,קזויח השעמ ,קירטש רעד .הילת
 ןכײלגםנייז ןוא םיא ראפ ןצעזעג ערעדנא ןײק ןללז טשינ ןפראד׳ם .סנאמכללא יד ןופ

 .עניטנעגרא ןיא וליפא

 ןוא יודיװ סנאמכי.יא טרעהעגסיוא טאה חלג רעשיליוטאק רעד זא ךעלגעמ
 טשינ טאה קלאפ עשידלי סאד רעבא ,״ןעװעג לחומ״ םורפ־שיליוטאק םיא טאה

 .סרעדרעמ־ןסאמ ןבעגראפ ןופ עיצפעצנאק עשיליוטאק יד ןעמונעגנא

 טכאמעגטימ טאה םאװ ,רעבללרש רעשידלי רעגנױ א טלײצרעד טאה רימ
 דאזיפע ןא ,ןראװעג טעװעטארעג סנ יפ לע זיא ןוא ןליופ ןיא ןברוח ןשידלי םעד

 .ןסעגראפ טשינ םיא ןעק ךיא סאװ

 טריצאפש ןבאה ןעיורפ .עשראװ ןיא גאטרעמוז רענײש א ןעװעג זיא׳ס
 .ןאפאמארג א טליפשעג טאה רעטצנעפ םענעפא ןא ךרוד .ךעלעגעװ־רעדניק יד טימ

 ןעמ טאה אטעג ןיא .טללז ״רעשיליופ״ רעד ףיוא ןעװעג זיא םאד ,ךיז טײטשראפ
 .רעדגיק ןוא ןעיורפ ,רענעמ — עקנילבערט ןײק ןריטראפעד ףיוא ןדלי טפאכעג

 .ןענאגאװ יד וצ ןבירטעג ןוא ןגאלשעג .טניה יד יװ טפאכעג
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 ןעײסע

 טימ .ןעזסיוא ״שירא״ ןא רעמ טאהעג טאה רעבײרש רעשידלי רעגנױ רעד
 ױ_יז רעבא ,דראב יד ןריושעגפא עקאט טאה דלי רעד .דלי א פא םיא טלעטש לאמ א
 םעד טנעקרעד טאה םינפ ןשידלי ןטימ דלי רעד .שידלי שיפיט ןעװעג זיא ןעזםיוא
 יד ? ןעמ טוט םאװ :הצע ןא טגערפעג םיא י_יב טאה רע ןוא ״םינפ ןשירא״ ןטימ דלי

 .ןגיוא ענללז ןיא ןוא םינפ סדלי םעד ףיוא ןגעלעג זיא טיוט ןראפ קערש עצנאג
 םענעקארשרעד םעד וצ ןדער וצ טאהעג ארומ טאה רעבללרש רעגנױ רעד
 טאה רע .״םינפ טוג״ אזא טאה רע שטאכ ,ןענעקרעד ךיוא םיא ךאנ ןעק ןעמ ,דלי
 ןוא ,טלעטשעגפא דארג ךיז טאה ללװמארט א סאװ טײהנגעלעג א טצונעגסיוא
 זיא םינפ םענעקארשרעד ןטימ דלי רעד .ללװמארט ןפיוא ןעגנורפשעגפיורא זיא רע

 .קערש ןללז טימ ,רעטיצ ןללז טימ ןײלא ןבילבעג

 טרעפנעראפ רימ ראפ ךיז טאה — ?ןאט טנעקעג ךיא באה סאװ — ״
 רעבא ,טנעקרעד יװ ללס ןעמ טלאװ דלי םעד — רעבללרש רעשידלי רעגנױ רעד
 רעטעפש טבעלעגרעביא באה ךיא שטאכ ןוא .סנאש א טאהעג ךאנ באה ךיא
 ,גאט־רעמוז םעד ,סאג רעװעשראװ יד ןסעגראפ טשינ ךיא ןעק ,ןכאז ערעכעלקערש

 םאד ןוא ןאפאמארג א ןליפש טרעהעג ךיז טאה׳ס ןענאװ ןופ רעטצנעפ ענעפא סאד
 •״ןפאלטנא ןיב ךיא ןכלעװ ןופ ,סאג ןטימ ןיא ןדלי םענעקארשרעד םעד ןופ םינפ

 קלאפ סאד .ןראי ליפ יוזא ךאנ ןסעגראפ טשינ ענעצס יד ןעק ךיא ךיוא
 טאה רענײא — לײטרואטיוט א ןגארטעגםיורא עדײב רעביא טאה סנאמכללא יד ןופ
 רעטײװצ רעד ןוא .ןעזסיוא ״שירא״ ןללז טימ סנאמכללא יד ןעװערטיכרעביא טוװרפעג
 .םנאמכללא יד ראפ טרסמעג םיא טאה ןעזםיוא שידלי ןללז .רענעלאפראפ א ןעװעג זיא

 עשיטעמרעה״ סאקפאק טנאמרעד לקיטרא ןקידרעירפ ןללמ ןיא באה ךיא
 ־רעה רעד ,אטעג עטכאמראפ שיטעמרעה סאד .האובנ ערעטצניפ א יװ ״עיזיװ
 ־ראפ שיטעמרעה יד ,רעמאקזאג יד ,רעגאל־עיצארטנעצנאק רעטכאמראפ שיטעמ

 .טלעװ עטכאמראפ שיטעמרעה א ןוא ,עטכאמ

 ־ראפ ךיז ןבאה סאװ רעדנעל יד .טנפעעג טלעװ יד ךיז טאה לאמ א טימ
 ןײלא ךיא .סרעדרעמ יד ראפ טײרב טגפעעג ךיז ןבאה עטגלאפראפ יד ראפ טכאמ
 ־עג טאה דלאג סאד .רענלארקוא טימ לופ ףיש־ןטגארגימע ןא טימ ןראפעג ןיב

 סאװ ראפ ?דלאג ליפ יוזא ןעמונעג ײז ןבאה ןענאװ ןופ •ײז ףיוא טעצשילב
 עקיצנײא יד ,קעד ןפיוא ןײגוצםױרא טאהעג ארומ עילימאפ רעשטיװאבױל יד טאה

 ? ףיש רעד ףיוא רימ ץוח ןדלי

 טימ ןעניזאגאמ עטליפעגנא יד ןםײהעג ןשטללד יד ללב ןבאה ״אדאנאק״
 טכארבעג ןבאה רענלארקוא יד ביוא .ןדלי עטעדראמרעד יד ןופ סטוג ןוא באה
 ײז ...?סנאמכללא ךיז טימ טכארבעג ןבאה ליפ יװ ,דלאג ליפ יוזא ךיז טימ
 ןעגעז רעגיװטיל ןוא ןטעל ,רענלארקוא יד ןוא .״קלאפנרעה״ םאד ןעװעג ךאד ןעגעז

 .סרעפלעהסיורא ערעײז ןעװעג ראנ

 ,םרעדרעמ־ןסאמ עשישטללד יד ןענעז׳ס םינדחפ אראס טציא טשרע טעז טלעװ יד
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 רעגנאמ קיציא

 ןסעזעג זיא רעלטיה יװ ןענאמרעד ךיז ףראד ןעמ .״רעריפ״ רעײז ןופ ןבױהעגנא
 ןבעגעג ןוא סעפאמ רעביא ןגיוא עקירנצראטשסיורא ןוא םינפ ןלאװשעג א טימ
 עכעלטע ךיז טאה רע יװ .טריטסיזקע טשינ ןבאה סאװ ןעײמרא וצ ןלעפאב
 זיא העש עכעלטע טימ רעטעפש .ןיוש טא טגײמעג טאה ןעמ ןוא טנגעזעג לאמ

 .סנ א ןזי״יװאב לאז ״החגשה״ יד זא טראװעג ,סעפאמ יד רעביא ןסעזעג רעדיװ רע

 יוזא .״רעריפ״ ןשישטױד םעד — ןרגפ סאד ןעמוקעגנא רעװש םיא זיא׳ס
 ךאנ דראמטסבלעז ןגעװ טכארטעג ץיװשיוא ןופ טנאדנעמאק רעד ךיוא טאה
 רע טאה טיוט סרעלמיה ךאנ .טגײלעגפא סע טאה רע רעבא ,טיוט סרעלטיה
 .טגײלעגפא רעדיװ םע טאה רע רעבא דראמטסבלעז ןגעװ טכארטעג לאמ א רעדיװ

 ״החגשה״ יד ןוא טקאפעג טראפ םיא טאה ןעמ ...זיב גנאל יוזא ? רשפא י רעמאט
 טיוט ןראפ םאװ ראנ דאש א .ץיװשיוא ץנעדיזער ןי״יז ןיא ןעגנעה ןעזעג םיא טאה
 יד ןיא טעקאנ ןרישראמני״ירא רעדניק עגי״יז טימ בי״יװ ןײז ןעזעג טשינ רע טאה

 .טצונעגסיוא ןוא טיובעג קיםינלפ יוזא טאה רע סאװ סנוױו׳אזאג

 ־ראפאר טאה ,ןלעפאב ןםעה ןבעגעג טאה סאװ רעד ,ןאמכי״יא ףלאדא ךיוא
 ךיוא .עפארײא ןיא דראמנדלי ןשיטנאגיג םעד ןגעװ ךעלנעזרעפ ןרעלמיה וצ טריט
 טבעלעג רע טאה ראי 15 .ןרגפ סאד ןעמוקעגנא רעװש זיא ,ןענאמכי״יא ,םיא
 םיא ןלעװ טציא .לעפ רעשיטניה ןי.יז ראפ טרעטיצעג .ןעמענ עשלאפ רעטניה
 ןי״יז םיא טעװ׳ס .שטי_יד זיולב ןעמ טדער טראד •םונהיג ןיא געװ םעד ןזי״יװ ןד?י
 רעניטנעגרא עקיטיוה־לקנוט יד ןשיװצ יװ ,רעקידראנ ענעגײא ןשיװצ רעכעלמײה

 .טלעװ רעד ףיוא

 ןעמ טעװ ןענאמכי״יא רעביא לײטרוא ןיא זא ,ןפאה זדנוא ךיז טליװ׳ס
 רעקילײה רעד ןיא ןרעװ טקידרעאב טשינ טעװ רגפ ןי״יז זא ,ןאט ןםיװ וצ םיא
 ןענעז רעי״יפ טימ .ןרעװ טנערפראפ טשינ ךיוא טעװ רגפ ןי״יז זא ,דרע רעשידײ
 טפראדעג ןעמ טלאװ םיא .םישודק עשידױ ןאילימ םקעז ןראװעג טקילײהעג ךאד

 :טפירשפיוא רעד טימ םויאעזומ א ןיא ןלעטשקעװא ןוא ןפאטשסיוא

 .״טרעדנוהראי ןט20 ןיא רעדרעמ רעשישטי״יד א ןעזעגסיוא טאה יוזא״

 רעד ראפ ןוא ןורבז ןשישטיגד ןראפ ,ןורכז ןשידלי ןראפ טוג ןי.יז טעװ׳ס
 .לארשי תנידמ ןיא קיטסירוט

 ערעײז ןעגגערב ןענעק ןלעװ טלעװ רעצגאג רעד ןופ ןגאגאדעפ ,ןראסעפארפ
 ןריטיצ ןענעק ןלעװ ײז .רעטסנאמ ןשישטללד םעד ײז ןזײװ וצ ידכ ,ןטנעדוטס
 רעצנאג רעד שוק םעד טא ,ןענאילימ ןעמוגעגמורא טי.יז״ :רעטרעװ סרעליש
 רעטרעװ סרעליש ןופ שטי_יט רעשישטללד רעד ןעזעגסיוא טאה יוזא טא .״טלעװ
 ןוא ,טיוט ןופ םמערא עקידרעגײב יד טימ ןעמונעגמורא ,קיזומ סנעװאהטעב ןוא

 ,דראמ ןופ שוק םעד טימ

 (1960 ילױ ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 שטייד םענעגנאהעג א םענייא ןגעװ

 ףיוא רימ ןכאמ םאזקרעמפיוא ןייז ראפ טאפ לאונמע ר״ד ןעקנאד ליװ ךיא
 ענעגנאהעג ןביז יד ןגעװ ,״ירעטנעמאק״ רעמונ־יאמ ןיא לקיטרא םלעטעס רוטרא

 .,רסיפת רעגרעבסדנאל רעד ןיא ןשטי.יד
 :ץיטאנ רעקיטנײה ןײמ ןיא ןלעטשפא ךיז ריא ליװ ײז ןופ םענײא ןגעװ

 •לעבאלב לואפ

 ןוא ןדיי רעװעיק יד ןופ גגוטכינראפ רעד ןיא ןראװעג טקידלושאב זיא רע
 .סעיצקא ערעדגא ןיא

 טנאדנעמאק רעד ןעװעג זיא לעבאלב ?סעיצקא ערעדנא יד ןענעז עכלעװ
 ־סגנוטכיגראפ רעד ןעװעג זיא אנמלעכ .(ףאהנעלוק שטייד ףיוא) אנמלעכ ןופ
 זיא םיא וצ .שזדאל םורא ךעלטעטש יד ןופ ןוא ןדיי רעשזדאל יד ןופ רעגאל
 יד ןבארגוצסיוא יוזא יװ ןענרעל ךיז ץיװשיוא ןופ טנאדנעמאק רעד ןעמוקעג
 .ןבײלב טשינ לאז רופש ןײק זא ,רענײב יד ןלאמעצ וצ יוזא יװ ןוא עטעדראמרעד
 ןא ךיוא ראנ ,ןדראמ ןיא טרעפסקע ןא ןעװעג ראנ טשינ זיא לעבאלב

 .דראמ םעד ןופ ןרופש יד ןשיװראפ ןיא טרעפםקע

 טשינ ראג רימ ןםײװ ללכב ןדיי עשינלארקוא יד ןוא ןדלי רעװעיק יד ןגעװ
 גגוריגער עשיטעװאס יד זיא קידלוש .עיצקא רעװעיק רעד ןופ רעפיצ יד ץוח א
 ןסײרוצנײא ארומ ןבאה למערק םענופ םיטאבעלאב יד .ןסיװ־טשינ רעזדנוא ןיא
 ןפראװעג טלאװ גנושראפסיוא ןא .קילבופער רעשיטעװאם־שינלארקוא רעד טימ
 ךאנ ןענעז סאװ ןשטנעמ עקסטעװאס־שינלארקוא יד ףיוא טכיל ןײש ןײק כשינ

 .לאמ א יװ רעמ טנייה — ןשטנעמ סיקציגלעמכ ץלא

 ןםירעגפארא טאה װעשטשורכ ןעװ ,סערגנאק ןשיטסינומאק ןט20 ןפיוא
 ערעײז ןופ ןריטראפעד ןסײהעג טאה ןילאטס זא ,טרעלקרעד רע טאה ,ןענילאטס
 רע ;ןשטללד יד טימ טעבראעגטימ ןבאה םאװ ,רעקלעפ ערענעלק לאצ א ןעמײה

 .ליפ וצ ןעװעג ןענעז ײז רעבא ,רעגלארקוא יד טריטראפעד ךיוא טלאװ

 ןשטללד יד סאװ עקאט זיא טײהשטגעמ רעד ןופ עידעגארט עצנאג יד
 .ליפ וצ ןענעז רענלארקוא ןוא

 אטיקינ לאכאכ רעד טנללה זיא סרעדרעמ עשינלארקוא ליפ וצ םעד בילוצ
 ,רעגלארקוא עמאס טימ טלגנירעגמורא ךיז טאה רע .למערק ןופ סאבעלאב רעד

 .רעניזורג ענײז טימ טלגגירעגמורא טייצ ןליז ןיא ךיז טאה ןילאטס יװ טקגופ

 ,ןטנענאפא עשידלי ליפ וצ .רעכעלנעזרעפ א ןעװעג זיא םזיטימעסיטנא סנילאטס

 זיא םזיטימעםיטנא סװעשטשורכ .םרעקימעלאפ ערעסעב ,סרעקיטעראעט ערעפראש
 .עטכישעג רעשינלארקוא רעד ןיא סנאמטעה עלא ןופ יװ רעשינאגרא ןא
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 ןםײװ רימ .ערעפא־ראי־יבאב רעד רעביא גײװש א ןעמ טכאמ ראפרעד
 ןאראפ ןענעז טראד שטאכ ,םוטנדלי ןשיסור ןרעביא דראמ םעד ןגעװ רעקיצניװ
 תודע יד װו ,םוטנדלי ןשיליופ ןרעביא דראמ ןגעװ יװ ,תודע עקידעבעל רעמ

 .עטלײצעג ןענעז

 ןגעװ יװ ןליופ ןיא לעבאלב לואפ ןגעװ רעמ דיוא רימ ןסײװ ראפרעד
 .ענלארקוא ןיא לעבאלב לואפ

 טריפעגמורא םיא טאה לעבאלב יװ טלײצרעד ץיװשיוא ןופ טנאדנעמאק רעד
 ־גנוזאגראפ יד ןזיװעג םיא טאה רע יװ ,אנמלעכ ןיא טיוט ןופ תוכלמ ןײז רעביא

 טאה סעה ןעװ ןוא ,ןענישאמ־בארגסיוא יד ןזיװעג ךיוא םיא טאה רע .עירענישאמ
 ־הכולמ א זיא׳ס זא ,טגאזעג לעבאלב םיא טאה ,עטיוט ןופ לאצ יד טגערפעג םיא

 .ןגאזסיוא טשינ ראט רע סאװ ,דוס
 ־אב סע ףראד רע •ןאמכללא ףלאדא טסײװ ,תודוס ערעדנא ןוא ,דוס םעד
 רעד ןופ ןרעװ טקעמעגפא ןגעמ תודוס עכלעזא ןגאמראפ סאװ רעקלעפ זא ןזײװ

 .דרע

 קרעװ״ ױ_יז ןיא רעלגירטש יכדרמ דיוא טלײצרעד טעברא סלעבאלב ןגעװ
 טלײצרעד רע .ןרופש יד טשיװראפ טראד דיוא ןבאה סאדנאמאק סלעבאלב .״עצ
 ;ןרעטנענרעד טראטעג טשינ ךיז טאה רעגײק עכלעװ וצ ,״ךעלטנעװ עיולב״ ןגעװ

 א םענייז ןגעװ ;םידש יװ ןעזעגסיוא ןבאה סאװ ,סעקסאמ ןיא ןשטנעמ ןגעװ
 םעצולפ טאה ןוא טייצ א ףיוא ןדנװושראפ זיא סאװ ,רעגאל ןופ דלי ןטנאקאב
 ןאמכאװ רעגיארקוא ןא טימ טקישעגסיורא ״ךעלטנעװ עיולב יד רעטניה״ ןופ

 .לוױרב א

 רעשישטיגיד רעד ןגעקטנא ״טנוה א״ ןענעז תױשעמ־ליורג עש״טאג עלא
 .טרעדנוהראי ןט20 ןיא טײקכעלקריװ

 לעבאלב לואפ טריפעגנא טאה טעבראליורג רעשיטסאטנאפ רעד טא טימ
 :מיא ןעגנעהפיוא ןראפ טגאזעג טאה שטי_יד רעד טא םאװ טרעה ןוא

 ־״.יא ־ישזד״ רעד טגערפ ? רעטרעװ עטצעל עכעלטע דאנ ריא טאה —
 .רעטערפרעטניא

 .להאװאי —

 :םיטש רעדמערפ ,רעטי_יװ א טימ טדער לעבאלב

 סיוא טריפ סאװ טאדלאס א יװ ןאטעג ךיא באה ןאטעג באה דיא סאװ —
 עטכישעג יד ןוא טאג ;ןכערבראפ םוש ןײק ןעגנאגאב טשינ ןיב ךיא .ןלעפאב

 .דימ ןדראמ סאװ יד ףיוא תונמחר ןבאה לאז טאג .ןקיטכעראב דימ ןלעװ

 לגוסמ זיא רעװ ?טסײװ רעװ ?ןדער יוזא דיוא ןאמכי_יא ףלאדא טעװ יצ
 ןענעק רימ ?קיגאל עשישטױד יד ,טעטילאטנעמ עשישטי_יד יד ןײטשראפ וצ
 רעד ראפ ןוא ,טאג ןשישטינד ןראפ טלעװ יד ןענעראװ :ןאט דאז ןײא ראנ

 .״רוטלוק״ רעשישטי_יד רעד ראפ ,עטכישעג רעשישטי_יד
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 ןעײסע

 רעטרעװ עטצעל יד לאמ א ךאנ ןוא לאמ א ךאנ רעביא טנעײל ןעמ ןעװ
 זיא יצ .לױרג א ןא שזא טפאכ ,לעבאלב לואפ רעכערבראפ ןשישטײד םעד ןופ
 וצ זדלאה ןפיוא קירטש ןטימ וליפא טײרג זיא סאװ שטי״יד רעקיצנײא רעד רע
 ןוא ןעיורפ ײז ןשיװצ ,ןטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ ןדראמ סאד ןרעלקרעד
 א ךרוד טיוט םוצ גנולײטרואראפ ענעגײא ןײז ןוא ,״לעפאב א״ סלא ,רעדניק
 ־יראבראב״ אזא ראפ ןייז לחומ ןפראד טעװ טאג ןכלעװ ראפ ,דראמ א יװ טכירעג

 ? רעדרעמ ןכאפ־טגזיוט־טרעדנוה א ןעגנעה יװ ,טאט ״רעש

 יד ןענעז חלג ןשישטײד א ןופ טלפערפעג םיליהת ךעלטיפאק טימ ןוא
 ןא ןוא ןסיװעג ןופ רעטיצ א ןא טיוט ןשיטגיה רעײז וצ ןעגנאגעג סלעבאלב

 .הטרח ןפארט א

 ןגעװ עדנעגעל־רעריטראמ א ןבי״ילב טעװ רעכיב־עטכישעג עשישטײד ןיא
 ןוא ןכיירטשרעטנוא םאד ןלעװ סרערעל עשישטײד .סלעבאלב עשישטײד יד
 סאװ ,סלעבאלב עשידלעה עכלעזא ןרעװ וצ ןעמולח ןלעװ רעדניק עשישטײד

 .דנאלרעטאפ ןוא טאג ראפ הילת רעד ףיוא שידלעה ןבראטש

 טימ ןעמ טוט סאװ .עיצקאפסיטאס א ןענעז סלעבאלב ענעגנאהעג ןביז
 ־סױא טײרג ןענעז ןוא י״ירפ ןוא קנארפ םורא ןעײג סאװ ,סלעבאלב ןענאילימ יד
 ? ײז ןעמ טײטשראפ יװ ? ״ןלעפאב״ עכעלרעדיוש עכלעזא לאמ א רעדיװ ןדיפוצ

 וצ םעלבארפ עטםרעװש סאד זיא םאװ ,םעלבארפ עשישטינד סאד ןעמ טזײל יװ
 .םעלבארפ ךעלרעפעג א תמאב זיא׳ס לי״יװ ,ןזײל

 ןייז ,טעטילאטנעמ ןײז ,לעבאלב ןשישטי.יד םעד ןײטשראפ ןוװרפ רימאל

 .עמארד ןופ עיצפעצנאק רעשישטײד רעד טיול ,קיכיספ

 ינעשז רעשיטאמארד רעטסערג רעד ןעװעג רשפא זיא טסײלק ןאפ ךירני_יה
 טרעװ ״גרובמאה ןופ ץנירפ רעד״ עמארד ןי_יז .רוטארעטיל רעשישטייד רעד ןיא

 .גגופאש רעטסערג ןײז ראפ טנכערראפ

 ץנירפ רעד זטםײלק ןאפ ןופ עמארד רעד ןיא ךיז טלדנאה סאװ ןגעװ
 ןגעק רעבא .אנוש םעד ןפיירגוצנא טשינ לעפאב א טאהעג טאה גרובמאה ןופ
 .טכאלש יד טניװעג ןוא ,אי רע טריקאטא ,גינעק םעד ,רעטאפ ןופ לעפאב םעד

 ןגעװטסעד ןופ רעבא .גינעק םענופ ײמרא יד וליפא טעװעטאר עקאטא ןײז
 ,טכאלש יד ןענװועג עקאט טאה רע .טכירעגסגירק א ראפ טלעטשעג רע טרעװ

 ־ראפ וצ לעפאב מעד טריפעגםיוא טשינ ,ןילפיצסיד יד ןכארבעג טאה רע רעבא
 .טנארפ ןי.יז ףיוא וױםאפ ךיז ןטלאה

 טריפעגםיוא ןבאה ײז .ןילפיצסיד יד ןכארבעג טשינ ןבאה סלעבאלב יד ,ונ
 ןעמ טלעטש סאװ ראפ .ןי_יז ןעװעג טשינ ןלאז ײז ךעלשטנעממוא יװ ןלעפאב יד

 י זדלאה ןפיוא קירטש ןטימ ײז ןעײטש סאװ ראפ ? טכירעגםגירק א ראפ ײז
 אטשינ .״טעבקאמ״ ןיא יװ ןסיװעג ןוא טאט ןופ טקילפנאק ןײק טשינ זיא׳ס
 ,עמארד רעכעלשטנעמ רעסיוחג רעדעי ןיא יװ ןטרעװ ענאמוה ןוא עשילאראמ ןײק
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 .ןאקראל וצ זיב ןריפסקעש ןופ ןוא ןריפסקעש זיב ןסעלקאפאס ןופ

 ־םניא ,טכארטראפ ןבאה ןשטי״יד יד סאװ /׳עידעגארט רעשידלי״ רעד ראפ
 טאה רע :םת א יװ לעבאלב רעשישטײד רעד טײטש טריפעגסיוא ןוא טריזיגעצ
 רע ;״ןליפיצםיד״ יד ןכארבעג טשינ ךאד טאה רע ;״ןלעפאב״ טריפעגסיוא ראנ

 עקידלושמוא ןײק טעגרהעג טשינ טלאװ רע ןעװ ןכערבראפ א ןעגנאגאב טלאװ
 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ

 ןשישטײד םעד ראפ זיא סאװ סאד ןפינרגאב טש״נ ןעק חומ רעכעלשטנעמ רעד
 .ךעלדנעטשראפטםבלעז יוזא שטנעממוא

 ךיז רימאל עמארד ןופ עיצפעצנאק רעשישטי״יד רעד ןופ ליפשנגעק א יװ
 .״עגאגיטנא״ עידגארט עכעלברעטשמוא סעסעלקאפאס׳ ןענאמרעד

 םאװ ,ראטאטקיד א ןופ ץעזעג םעד ןגעק רעטסעװש א ךיז טלעטש טראד
 ןיא ןלאפעג זיא סאװ ,רעדורב םענעגײא םעד ןבארגאב וצ ריא טרעװראפ
 ןבארגאב םאד ןוא רעטערראפ א רעדורב רעד זיא ץעזעג ןראפ .גירקרעגריב

 .טארראפ־הכולמ זיא רעפרעק ןטיוט ןי״יז

 ,טאטש םענופ ץעזעג סאד יװ ץעזעג רעכעה א רעבא טנעקרענא ענאגיטנא

 ןדעי ןיא ןאראפ זיא׳סי רעבא ,ןבירשעג טשינ זיא סאװ ,ץעזעג ךעלשטנעמ א
 טײקליטש רעד ןיא רעדורב ןטיוט םעד הרובק וצ טגנערב יז .ץראה ןכעלשטנעמ

 .ףארטשטיוט ריא טארד ראפרעד שטאכ ,טכאנ רעד ןופ

 טנזיוט עכעלטע טימ עידעגארט רעשיכירג א ןופ ןידלעה יד טלדגאה יוזא
 ײז ,ןדיי ןײק טשינ ,ןכירג ןײק טשינ ךאד ןענעז ןשטײד יד רעבא .קירוצ ראי

 .(* ןשטײד ןענעז

 שינעטער ןײא .ןשינעטצד טגערפעג ךיוא רעדגיק עשידלי ןבאה םאטעג יד ןיא (*
 :אזא ןעװעג זיא

 .שטנעמ ןײק טשינ זיא׳ס ןוא שטנעמ א יװ סיוא טעז׳ס ז סאד זיא סאװ —

 :ןעװעג זיא רעפטנע רעד

 ךאד טםײװ רעפטנע םעד .שינעטער ןײק טשינראג זיא׳ס .םבח א וטסיב י_יא —
 ,שטילד א זיא׳ם — רענײא רעדעי

 (1960 ילױ ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 סעקסאמ־רעדרעמ עשישטייד

 רעדיװ טעװ טלעװ יד •ךיז טרעטנענרעד םילשורי ןיא סעצארפ־ןאמכײא רעד
 טקעדראפ ןסאג יד ףױא ןטעלעקס ,סאטעג עטקאפעג גנע יד ןעזרעד ךיז ראפ
 רעד .סאטעג יד ןיא רעגנוה ןופ ענעגנאגעגסיוא ,ןדיי .ריפאפ־סגנוטי_יצ טימ
 ןגוצ ןפי_יפ ןלעװ דלאב — גנאל טרעיודעג טשינ טאה דאירעפ רעשילידיא
 ןלעװ רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ טימ טליפעגנא םענאגאװ־יפ .טכענ יד ןיא

 ־כינראפ יד וצ עפארײא ןופ טײרב ןוא גנעל רעד רעביא דניװשעג ןגארט ךיז
 ,אנמלעכ ,ראביבאס ,קענאדײמ ,ץעשזלעב ,עקנילבערט ,ץיװשיוא ןיא ןרעגאל־סגנוט

 ־ערק .ןטײװצ ןכאנ טראפסנארט ןײא ןקיטשרעד ןלעװ ןרעמאקזאג .ןעזואהטואמ
 וצ ןעקנופ־רעי_יפ ערעײז ןסיש ןוא טכאנ ןוא גאט ןטעברא ןלעװ סעיראטאמ

 .ןעלמיה יד

 ־ײװצ רעד ךאנ עקםאמ־רעדרעמ ןײא ןעמיװשסיורא טעװ טפשמ םעד תעב
 טעװ ןאמכי_יא ףלאדא ןופ רעקידײטראפ רעד .סעקסאמ־רעדרעמ עשישטייד .רעט
 טריפעגסיוא זיולב טאה ןאמכיגא זא ,טנעמוגרא ןטנאקאב טלא םעד ןצונאב רעכיז
 רעטנאקאב רעד .שרעדנא רעצעמע ראג זיא רעקידלוש רעתמא רעד זא ,ןלעפאב

 .ןסעצארפ־רעכערבראפ עשישטי_יד עלא ףיוא ןומזפ
 טנאמרעד רעכיז טעװ רעלמיה ךירני_יה רעריפ־.ם .ס םעד ןופ ןעמאנ רעד
 יד ןבעגעג סע טאה רעלמיה רעד טא לי_יװ ,לאמ ןײא טשינ םאד ןוא ןרעװ
 ןי_יז ןעװעג זיולב זיא ןאמכי_יא ףלאדא ;ץיװשיוא ןופ טנאדנעמאק םוצ ןלעפאב

 .ארעטעצטע ,ארעטעצטע םיגינע עשידלי ןיא טרעפםקע

 יד ןיא ראטקאד ןי_יז טימ ךיז ןענעגעזעג ןי_יז תעב טאה ןײלא רעלמיה
 .-טרעפטנעראפ ךיז ךי_יר ןטירד ןופ געט עטצעל

 זיא ןײלא רעלטיה .רימ ףיוא ןגײלפיורא ןעמ טעװ סנכערבראפ עלא —
 טכארט .סנכערבראפ עלא יד ןדיימסיוא ,ןטיהראפ טוװרפעג באה ךיא .קידלוש

 •טוג ךאד ךימ טנעק ריא ;סטוג ראג רימ ןגעװ

 ־סגנונעגעזעג עני_יז רעבא ,טכירעג ןײק ראפ ןענאטשעג טשינ זיא רעלמיה
 ןײלא רעלמיה — רעלטיה זיא קידלוש :גנוקידײטראפ עראלק א ןענעז רעטרעװ

 .ץלעפ ןיא קידצ א ןעװעג זיא

 ןעמ זא ,שטי״יד יוזא .שטי_יד זיא׳ס לייװ ,ןרעדנװו טשינ ךיז טפראד ריא
 ןיא טשינ וליפא ,ךארפש םוש ןײק ןיא ןצעזרעביא טשינ שיגאל סע ןעק

 .שינלארקוא

421 



 רעגנאמ קיציא

 שטי״יד ןכלעװ .קלאפ עשישטײד סאד זיא קידלוש זא זיא תמא רעתמא רעד
 .ןםאפ םיא יז מעװ סעקסאמ־רעכערבראפ יד ןופ ענײא ןטםעמנא טשינ טלאז ריא

 :תורוש דיז ןעניפעג׳ס װו דיל א טריטפאדא ןוא טגניז קלאפ א ביוא

 טצירפש רעסעמ םאפ טולבגדױ סאד ןעװ״
 .״טוג אז לאמכאנ םטזזעג ןאד

 ־ראפ טאה׳ס סאװ טולב ןשידלי םעד ןופ ןשיװפא טשינ ךיז ןעק קלאפ אזא
 טשינראג ןבאה רימ — ןגאז ןוא םת םעד ןליפש טשינ ןעק קלאפ אזא .ןסאג

 .טסװועג

 רעריםםכייר םעד — טישכת ןשישטײד םעד וצ ןרעקמוא ךיז רימאל ראנ
 •רעלמיה ךירני.יה .ס .ס

 ךירניגיה לבעפדלעפ םעד טריטסערא רעדנעלגנע יד ןבאה ,1945 ,יאמ ןט22 םעד
 טכעה א ראפ סאװ ,טגאעג טשינ וליפא טאה ײצילאפ־רעטילימ יד .רעגניציה
 ןוא טרעיודעג גנאל טשינ טאה׳ם רעבא .טנעה יד ןיא ײז וצ ןלאפעגנײרא זיא׳ס
 רערעדנא ןײק טשינ זיא רעגניציה ךירני.יה לבעפדלעפ רעד זא ,טסװועג ןבאה ײז
 .עירעפמיא רעטרעטעמשעצ רעשישטינד רעד ןיא ןרעלטיה ךאנ רעטײװצ רעד יװ

 .רעלמיה דירני״יה — .ס .ם רעריפםכינר רעד

 ראטקאד־רעטילימ רעשילגנע רעד ןעװ רעבא ,ןריטסערא טזאלעג ךיז טאה רע
 םעד ןסיבעצ לענש רע טאה ,ליומ סאד טכאמעגפיוא טלאװעג טימ םיא טאה
 סע טאה רע .ןאצ ןטליוהעגםיוא ןא ןיא ןגעלעג זיא סאװ ,ילאקנאיצ לוםפאק

 .טיוט ןעװעג רע זיא טונימ עכעלטע ןיא ןוא ןעגנולשעגפארא

 .קנאב־סגנוקידלושאב רעד ףיוא ןסעזעג ןטאש ןי_יז זיולב זיא גרעבנרינ ןיא

 ןגעװ סעדער .ןקסיד ןופ ךעלטינד ןוא ראלק טרעהעג ןעמ טאה לוק ןי_יז רעבא
 ,קלאפ ןשידלי םענופ גנוטכינראפ רעד ןגעװ ;רעקלעפ עצנאג ןופ גגוטכינראפ רעד

 ןקיצנײא םעד ,קלאפ ןשישטי_יד םענופ עיסימ עשיראטסיה עסיורג יד זיא סאװ
 .עפארײא ןיא קלאפנראה

 ,ןליופ ,ןזיופ ןיא ןריציפא־.ס .ס עני_יז ראפ ןטלאהעג רע טאה םעדער יד
 .1943 ראי ןיא

 י_יב טי_יז ןגיל עטיוט טרעדגוה ןעװ טנײמ׳ם סאװ טסײװ ךי_יא ןופ רעדעי״
 וצ ןוא טבעלעגכרוד סאד ןבאה וצ .טנזיוט רעדא ,טרעדנוה ףניפ רעדא .טי_יז
 םאװ סאד זיא סאד ,שטנעמ רעקידנעטשנא ןא ןבינלבראפ טי_יצ רעבלעז רעד
 םאװ עטכישעג רעזדנוא ןיא לטי_יז ךיגירראלג א זיא׳ס .טראה טכאמעג זדנוא טאה
 .ןרעװ ןבירשעג טשינ לאמ ןײק טעװ ןוא ןראװעג ןבירשעג טשינ לאמ ןײק זיא
 סאװ ,קלאפ סאד ןטכינראפ וצ טכילפ יד ,טכער עשילאראמ םאד טאהעג ןבאה רימ

 .״ןטכינראפ טלאװעג זדנוא טאה
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 ןעײסע

 ־עג אי אקװד זיא עטכישעג רעשישטײד רעד ןופ ״לטייז עכײרראלג םאד״
 טדערעג טאה רע עכלעװ וצ ,חיציפאדס .ס ענייז ןופ טשינ .ןראװעג ןבירש
 ןיא ןטסינומאק ,דנאלשטײד־ברעמ ןיא ןטארקאמעד טציא ןענעז ײז .ןזיופ ןיא
 ןיא טלאפש רעד ,עפארײא ןיא טלאפש רעד סע ןענעז ײז .דנאלשטײד־חרזמ
 ־טלעװ עטירד יד ןייז םרוג ,ןגאז ןגיל ךימאל יאװלה ןוא ,ןעק סאװ טלעװ רעד
 רעד ןיוש ןייז טעװ סאד״ :לאנאיצאנרעטגיא םענופ ענמיה יד טגניז יװ .המחלמ
 ־תורוד םעד ןכעלקריװראפ טעװ םאד לײװ ,״טיירטש רענעדײשטגא ןוא רעטצעל

 .״טלעװ עבורח א רעדא ,טלעװ עשישטי.יד א רעדא״ :םולח ןשישטײד ןטלא

 ןשיצאנ םעד בילוצ גנאגרעטנוא רענעגײא ריא טלעװ רעד ךיז טניול יצ
 ןוא רעלטיה .טלעװ רעד ןופ סרעריפ יד ןדײשטנא ןפראד סאד ,ןטסאקטסימ
 ןשישטײד םענופ עטסעב םאד״ םעראװ ;ןײג זא טגאזעג ןײלא ןטלאװ רעלמיה

 .״ײרפש זיא טשער רעד ,ןעגנאגעגרעטנוא זדנוא טימ זיא קלאפ

 ־איב עשישטײד שיפיט א יװ ךיז טנעײל רעלמיה ךירני.יה ןופ עיפארגאיב יד
 ־ירפ רעד ןיא ,עיגאלאטימ רעשישטי.יד רעד ןיא טבילראפ ןעװעג זיא רע .עיפארג
 ,אזא ״יבאה״ א ןעװעג סאד זיא ןטאט ןי_יז י.יב .ןענאמרעג יד ןופ עטכישעג

 א זיא רע זא ,טדערעגני_יא ךיז טאה רע .עינאמ א ןראװעג סאד זיא ןוז םי_יב
 ןראװעג רעטעפש זיא סאװ ,רעפאכלגיופ רעד ךירנייה םוכוד ןשיסקאס םענום לוגלג

 .ןװאלם ןוא ןראגנוא יד טימ תומחלמ טריפעג טאה ןוא רעטשרע רעד ךירנײה

 טםװועג ראנ טאה סאװ ,ןרעלטיה וצ ךופיהל זא טגײמ ףלװו רעפארגאיב רעד
 ןוא טגעקעג עקאט רעלמיה טאה ,ןדיי ןײק ןגארטראפ טשינ ןעק רע זא ,סגײא
 ־ײרק עשיניצידעמ טימ ,עטכישעג רעשישטײד רעד טימ טריסערעטניא ךיז טאה
 ןיא ןעגאטשעג זיא סאװ ץלא ןוא עיגאלאטימ רעשישטי.יד טימ ךיוא יװ ,רעצכעט
 טדערעגני_יא ךיז טאה רע י_יא .״ןאטאװ־תרות״ ןעװעג םיא ראפ זיא דיל־ןעגנולעבינ
 עקפעלק א טלעפעג םיא טאה ,ונ — ,סופוד ןשיסקאס םענופ לוגלג א זיא רע זא
 םאד ןלײטוצפא ןוא ןעניפעגוצםיוא ףיוא ןענאילימ טדנעװשראפ טאה רע .פאק ןיא
 ןייז טימ טקעטשעגנא רע טאה םיריוטקאד עשישטײד עלא .טולב עשירא ןײר
 ןרעגאל־עיצארטנעצנאק יד ןיא ןטגעמירעפסקע טכאמעג ןבאה ײז ;״ןועגש ןליטש״
 רעלמיה ידכ ןשטנעמ עגנױ עטנוזעג ןםאשרעד טאה ןעמ .ןשטנעמ עקידעבעל ףיוא

 .סנבראש עשיטסיװעשלאב־שידײ ןופ עיצקעלאק א ןבאה לאז

 יד טלדנאװראפ טאה סוכוד ןשיסקאס ןקילאמא םעד ןופ לוגלג רעד טא
 רעצנאג רעד ןופ טאה רע .םיבצק ןיא עיסעפארפ עשיניצידעמ עשישטײד עצנאג

 .עידאראפ־רעטסנאמ א טכאמעג טפאשנסיװ רעשישטי״יד

 ןבאה טניװרעמוז לשרעה ןגעװ תױשעמ ענײמ טכעלטנפעראפ באה ךיא ןעװ
 טנעקרעד טאה סאװ ,עמאמפיטש םלשרעה .תונעט רימ וצ טאהעג סרענעײל ךס א
 עשידלי ראפ זיא ,לדנעמ־שרעה ןאמ ןטשרע ריא ןופ לוגלג םעד ןאה א ןיא
 ךיז ןלאז סאװ ,סענעדײ עשיראנ עכלעזא .דרוסיבא וצ לסיב א ןעװעג םרענעײל
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 ןיא אצמנב ןעװעג טשינ גנונײמ רעײז טיול ןענעז ,םיתוטש עכלעזא ןדערנײא
 עכלעזא .טכערעג ןעװעג ןענעז ײז זא ךעלגעמ .וליפא קעה ןשידלי ןטםנפראװראפ

 .ןטכארטסיוא טפראדעג ןעמ טאה סענעדיי

 לוגלג רעטדערעגני״יא אזא .שרעדנא םעפע ןעװעג זיא דנאלשטייד ןיא רעבא
 טאה רע ביוא .ןרעלטיה ךאג טכאמ ןיא רעטײװצ רעד — רעלמיה ןעװעג זיא
 ןענעז ןשטנעמ עשיװאלס זא טביולגעג תמאב רע טאה ,םילוגלג ןיא טביולגעג

 .טשינ ןשטנעמ ןײק ללכב ןענעז ןדלי זא ןוא ןשטנעמרעטנוא

 ־שיטנאמאר װלאנ יוזא ,שטי״יד שיפיט יוזא זיא טלאטשעג־רעלמיה עצנאג יד
 .קלאפ רעדגא ןא י_יב טלאטשעג אזא ןלעטשוצראפ רעװש ךיז זיא׳ס זא ,שטללד

 ףיוא ןאטנא יז טנעק ריא .שילאבמיס יוזא עקסאמ־רעלמיה יד זיא ראפרעד
 ןעזעגסיוא רע טא.ר ןײלא .ןטסאמעגנא יװ ןייז טעװ׳ס ןוא םינפ ןשישטײד ןדעי
 ןעמענאב ןי_יז .רעטלאהכוב רעשישטללד א יװ ראג רעדא רערעללוש רעשיפיט א יװ
 זיא רע .טנאה יד יורפ רעדעי טשוקעג טאה רע .טקעראק ןעװעג דימת זיא דיז
 ןעװעג םיא ראפ זיא רעלטיה .דניירפ עבייז וצ ןבעגעגרעביא ןוא ללרטעג ןעװעג
 תױח טאהעג ביל טאה רע .חישמ רעשירא רעד ראנ ,רעשישטללד רעד ראנ טשינ
 ־עיצארטנעצנאק עלא ןיא .רעצכעטללרק עשיניצידעמ ןיא טביולגעג ,ןעמולב ןוא
 .רעצכעטללרק ןימ םעד טא טימ רענטרעג עצגאג ןצנאלפ ןסײהעג רע טאה ןרעגאל

 ןײג וצ טאהעג ביל טאה רע לייור ,״טנוהטולב א״ ןפורעג רע טאה ןגנירעג
 טגײלעג טשינ םיא דיז טאה דאז אזא .תױח עקידלושמוא ןסיש ןוא דגאי ףיוא
 ,רעקלעפ עצנאג ןטכינראפ ןםײהעג טאה סאװ ,רעלמיה רעבלעז רעד .לכש ןפיוא

 ןופ עיצוקעזקע יד ןעזעג טאה רע ןעװ טאלב א יװ ןרעטיצ וצ ןביוהעגנא טאה
 ,״ןלאפעגמוא טשיג רועיש רע זיא סאש ןדעי ללב״ .קםנימ ןיא ןדיי טרעדנוה

 .עקירעטסיה א ןיא ןלאפעגנללרא זיא רע .תודע ןא טלײצרעד

 ןעמ ןמז לפ .טלעטשעגפא טשינ ןעמ טאה ןזאגראפ ןוא ןסיש סאד רעבא
 ץלא זיא ,ןענאילימ ןיא טכײרגעג ןבאה םאװ ,ןרעפיצ טלעטשעגוצ םיא טאה
 יד ידפ .קלאפ ןשישטללד םענום טפנוקוצ רעד ראפ זיא׳ס״ .גנונעדרא ןיא ןעװעג
 םע רימ ןזומ ;ןעמעלבארפ עכלעזא ןבאה טשינ רעמ ןלאז תורוד עקידנעמוק

 .״ןקידײלרעד

 רימ טימ ןללז סיפסמ טשינ ןלעװ ןלאוטקעלעטניא עשידיי דס א זא סײװ דיא
 ראפ ;םינפ ןשישטללד םוצ עקסאמ־ןעװאהטעב יד וצ טשינ דיא םאפ סאװ ראפ
 עקיזאד יד :זיא רעפטנע ןללמ י עקםאמ־טראצאמ יד ? עקסאמ־עטעג יד טשינ סאװ
 ןשישטללד םוצ טשינ ןוא םינפ ןשישטייד םוצ טשינ דיז ןסאפ ײז ;סיוחג וצ ןענעז

 .טימעג

 ןקוקוצ דיז ןוא סעצארפ־רעכערבראפ ןשישטללד א ללב ןללז טפראדעג טאה ןעמ
 ־ראפ וצ טציא זיא׳ס ךעלרעפעג יװ ןעז וצ ידפ םוקילבופ ןשישטללד םעד וצ
 באה טא .עקסאמ־רוטלוק רעשישטללד א טימ טלעװ רעד ןופ ןגיוא יד ןדנעלב
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 ןעײסע

 ־ארפ םאװ ,דײ ןשישטי״יד א ןופ שילגנע ןיא ךוב א טגעײלעג גנאל טשינ ךיא
 ־סיזקע זיב ריפסקעש ןופ״ .ט.ד.א טעטיסרעוױגוא רענאקירעמא ןא ןיא טראםעפ
 ״טסואפ״ םעטעג רעביא םיא י.יב טייג עיניל־סנולקיווטגא עצנאג יד .״םזילאיצנעט
 טלאה שזארימ־רוטלוק רעשישטײד רעד .רעגנידיגה ףאזאליפ ןשיצאנ םוצ זיב
 •גאט ןקיטנײה ןזיב ץנעגילעטניא רעטרילימיסא־שידיי רעד י_יב וליפא ןא ךאג

 ןשיװצ .לעוטקעלעטניא י_יס וױטקניטסגיא ײס םעד ראפ ןטיה ךיז ןפראד רימ
 .שא טימ גרעב ׳שא סנפיוה ןעײטש ״רוטלוק רעשישטױד״ רעד ןוא זדנוא

 זדנוא ראפ זיא ,רעפאכלגיופ םעד ךירני_יה ןופ לוגלג רעד ,עקסאמ־רעלמיה יד
 ןאטאנ״ טסעשז דעשיפארטנאליפ סגניסעל ,ןגאז רימאל ,יװ שטי_יד רעשיטנעטיוא

 .(םכח רעד ןתנ) ״עזײװ רעד
 ןופ לעצ־הסיפת יד ןעמולב טימ ןפראװראפ ןענעק ןעיורפ עשישטײד ביוא
 ןײז רעטנוא זא ,ןעװעג הדומ ךיז טאה סאװ ,״לאויטקעלעטניא״ ןשישטי_יד א
 ןעיורפ ,רענעמ — םירק ןיא ןדיי טנזיוט קיצני_ינ ןםאשעגסיוא ןעמ טאה עדנאמאק

 .טימעג רעשישטי_יד — סאד זיא — רעדניק ןוא
 ־ןסאמ ןראפ ןעמולב .לאמ א יװ טני_יה לעוטקא זיא עקסאמ־רעלמיה יד

 רעד ףיוא לוגליג םענעגנאהעג םעד ראפ ךעלכיט־ןשאט עטרערטראפ ,רעדרעמ

 .הילה
 א זיא ,עניטנעגרא ןיא ןאמכיגיא רעדרעמ־ןסאמ םעד טפאכעג טאה ןעמ ןעװ

 עגר א ףיוא טאה ריא .ןושל טימ סיורא טפירשטי_יצ עשישטייד ״עלארעביל״
 שוריפב טאה ״לעגיפש״ רעלארעביל רעשישטי_יד רעד .רעװ זיא׳ס רעװ ןסעגראפ

 .עקםאמ־רעלמיה רעד ןופ טנעמגארפ א טלגיפשעגפא
 לאפוצ ןײק טשינ זיא רעלטיה הנילב שוריפב זיא טשינ סאד טעז סע רעװ
 ־ראי טאה סאװ ,קוביד רעשיראטסיה רעד זיא רע .עטכישעג רעשישטי_יד רעד ןיא
 ןעגנורפשעגסיורא זיא רע זיב דייוועגניא ןשישטי_יד ןיא טעשטרובעג רעטרעדנוה
 םעד יװ טנעקרעד ןײלא ךיז טאה רעלמיה .ןאטעג טאה •רע םאװ ןאטעג ןוא
 יבא ןײק טשינ ןוא ןשטיג׳ד ערעדנא .טשריפ ןשישטי_יד ןקיטיײצראפ א ןופ לוגליג
 קראטס ראםעפארפ ןוא דראגעל ראסעפארפ — סרעגיװעג־זױרפ־לעבאנ — רעװ
 סאװ טסי״יג ןשינאמרעג״ ןבלעז סעד ןרעלטיה ןיא 1928 ןיא ךאנ טנעקרעד ןבאה

 .״־חאפרעדאר ןוא יעדאראפ ,רעלפעק ,ײלילאג ןיא טריטסעפינאמ ךיז טאה

 םעד טכוזעג ײז ןבאה ,סרעקיזיפ ןעװעג ןענעז סרעניװעג־זײרפ־לעבאנ ײװצ יד
 עטנעגאמרעפ יד זיא סױנעג רעשינאמרעג רעד .לאמ׳ א ןופ סרעקיזיפ ןיא לוגליג
 לסיב א ןעײלילאג טריזינאמרעג עמ ןעװ סיוא טשינ טכאמ׳ס .עיצאטסעפינאמ

 .רעטנוא
 ־שירא עקיטנעצארפ טרעדנוה א שטי_יד ןדעי ןופ טרעדאפעג טאה םאװ ,רעלמיה
 ,טאה רעטומ ןייז .םאטשפא םענעגײא ןי_יז טימ רעכיז ןעװעג טשיג ןײלא זיא ,טײק

 רעד .ןראגגוא ןופ טמאטשעג טאה יז לי_יװ ,טולב שילאגנאמ טאהעג ,םיוא טזי_יװ
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 רעגגאמ קיציא

 .המיגפ א טאהעג טאה לוגליג

 רעטכארטעגסיוא ןא ןופ ןעמאנ ןיא רעבא ,ךיז ןיא ןגארטעג רע טאה קפם םעד
 עקיטרעװרעדנימ״ ןענאילימ ןטכינראפ ןגעװ ןלעפאב ןבעגעג רע טאה עסאר רעשירא
 עשישטי״יד יד יװ טקנופ ןוא .עכעלטפירש ןוא עכעלדנימ ןלעפאב ,״ןשטנעמ
 רעד ,שטי״יד רענײלק רעד טגלאפעג םיא טאה ,טגלאפעג םיא טאה ״טפאשנםיװ״

 .שטייד רעכעלגעט־גאט רעיורג

 .לעפאב זיא לעפאב

 םוטנדיי ןשןעפארײא םענופ ןילת םעד רימ ןענעגעגאב לאמ עטצעל סאד
 ןיא סערגנאקטלעװ ןשידןי םענופ רעײטשראפ א ,דלי א טימ ךערפשעג א ןיא

 :רעטרעװ יד טימ םיא טםירגאב רעלמיה .םלאהקאטש

 ,ןדיי ,ריא זא ,טי.יצ ןיוש .דנאלשטייד ןיא ןעמאקליװ ,רוזאמ ,גאט ןטיג —
 .קאה־המחלמ יד ןבארגאב ןלאז ןטםילאיצאם־לאנאיצאג רימ ןוא

 קעװא ןלעטש רימ .ןדײ ןוא ״ןטסילאיצאס־לאנאיצאנ״ ןופ טדערעג טאה רע
 ײז ןוא זדנוא ןשיװצ .ןשטײד ןוא ןדיי — ״רעראלק ןוא רעטושפ״ םעלבארפ םאד
 ,לזמ־םילש ,טגאזעג רעסעב רעדא לזמ עשיראטסיה סאד ביוא .טנאװ א טײטש

 לכה־ךם רעד זיא ,ענערא־טלעװ רעד ףיוא רעקלעפ ײװצ יד טריפעגפיונוצ טאה
 יד טעװ ןורפז ןשיראטםיה רעזדנוא ןיא זא ,רעלאפארטסאטאק אזא ,רעקיטולב אזא
 טשינ ןבאה רימ .דנאלשטינד ןופ עקסאמ עלאניפ יד ןביילבראפ עקסאמ־רעלמיה
 יאדװא ןלעװ רימ ;עינאפש ןזא לבב ןםעגראפ טשינ ןבאה רימ ;ןקלמע ןסעגראפ

 .דנאלשטײד ןסעגראפ טשינ

 ןילאטס טאה ךאמפא רעלטיה־ןילאטס ןתעב זא ,ןעקנעדעג וצ יאדכ זיא׳ס .ס .8
 רעד טאה יצ .ךיוא ןרעלמיה ראפ ראנ ,ןרעלטיה ראפ ראנ טשיג טםאט א ןעקנורטעג
 טאה ןרעלמיה ןיא זא וױטקניטםניא טליפרעד ןאלרעמאט ןופ לוגליג רעשיניזורג

 ...ילוגליג ןשישטי״יד א טימ ןאט וצ רע

 (1960 רעבמעצעד ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 גאלאטאק־רעכיב ןשישטייד א םורא סעיצאטידעמ

 עניימ ראפ טגיל רע .גאלאטאק־רעכיב ןשישטײד א ןעמוקאב באה ךיא
 א זיא גאלאטאק םענופ לטיט רעדעי א .לקיטרא םעד בײרש דיא תעב ןגיוא
 .סרעםעמ עקיזאד יד ןופ ןפיולטנא טשיג טסנעק וד רעבא ,ןצראה ןיא רעסעמ

 — עטכישעג עשישטי״יד ןענעז ײז .טקאפ רעשיראטסיה א ,טקאפ א ןענעז ײז

 .עטכישעג עשידלי — רימ זיא ײװ לאמ ןאילימ 6 ןוא

 טציא זיב ןיוש טאה ,דנאלשטײד־ברעמ ,ןילרעב ןיא ״ינארא״ גאלראפ רעד
 ןטס20 ןיא דראמנדלי ןשיטנאגיג מעד ןגעװ רעכיב עקיגאװ ײרד ןבעגעגסיורא
 ןוא ןפא טקעלפטנא סאװ ןטנעמוקאד גנולמאז א זיא ךוב םעדעי .טרעדנוהראי
 ,טנאלפעג םיא טאה׳ם רעװ ;ןראװעג טנאלפעג זיא דראמ רעד יוזא יװ ראלק

 ...יוזא יװ ןוא טריפעגכרוד םיא טאה׳ס רעװ

 םעד ןיא .ךארפש עראלק א ןדער ײז ןוא עשישטללד ןענעז ןטנעמוקאד יד
 עשישטללד יד ,ץיטםױ עשישטילד יד ,ײמרא יד טקילײטאב דיז ןבאה םארגאפ ןקיזיר
 ־רוטאנ ,ןפאזאליפ ,סרעקימעכ ,סרעקיזיפ :ןטפאשנםיװ עשישטללד יד ,עיטאמאלפיד

 .שטללד ןעװעג זיא םאװ ץלא — סרעלטפאשנםיװ

 :טיבעג ןללז ףיוא רעדעי טקילײטאב דיז ןבאה ץנאט ןשירעדרעמ םעד ןיא

 עצנאג סאד — ןגאלאעט עכעלטםירק ,ןגאלאקיזומ ,סרעקיראטסיה־רוטארעטיל
 שטע רעד ןאפ ,לעמעמ יד ןא זיב סאאמ רעד ןופ״ להק־עלאקעק עשישטללד
 ־שטיוד ,דנאלשטיוד״ דיל־דנאלשטללד םעד ןיא דיז טגניז׳ם יװ ,״טלעב יד ןא זיב

 .״סעלא רעביא דנאל

 — ךיז טםקאהראפ וד רעבא ,ןדרוסבא יד ןופ ןכאל ךיז טליװ לאמ טפא

 ןכללט טימ טלאצאב זיא דרוסבא רעשישטללד רעדעי זא ןכאל וטסנעק יוזא יװ
 .טולב שידלי

 ץנארפ ןופ עטבילעג יד יצ ,ןסיװ וצ ןללרא ןבעל ןיא ןעגנאגעג ײז זיא טא
 .עקשידיי א ןעװעג זיא ,סקע עניפארג יד ,טםיל

 טאה רע לייװ רערעריומ־ללרפ ןײק טשינ הלילח זיא ןעװאהטעב יצ ןוא
 .״רעדורב רעה רעביל״ טימ ןביוהעגנא וױרב א םענללז

 טולב שידלי ןכללט טימ טצײלפראפ זיא עכעלרעכעל סאד ,טגאזעג יװ ,רעבא
 •ןכאל וצ רעװש ריד זיא׳ס ןוא

 ־אדליש יד ןעװ ןוא .ךעלגעמ ץלא זיא (םעלעכ עש׳ישטללד סאד) אדליש ןיא
 וצ ײװ זיא לסײטש ןופ עטשרעביוא סאד ןענעז ײז זא ןללא ךיז ןדער סרעגריב

 .טלעװ רעד

 ןעװעג םרוג רעטכעלעג ןשידיי ןראפ ארומ עשישטללד יד עקאט טאה רשפא
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 ן עידעגארט עשידלי יד
 ןייז ראפ טנעאנ טעװערעג רעלטיה טאד /׳רעמ טשינ ײז ןכאל טציא״
 טשינ ןכאל ןדײ עטױט .טכערעג ןעװעג זיא רע ןוא .אידאר םעד רעביא הלפמ
 ןשטיײז .ןרעמאקזאג יד ןיא רעטכעלעג סאד טקיטשרעד טאה ראנ רעד .רעמ
 ןגײל ,דימ ןרעװ ײז זא ,ןוא ןלײה־גיז ײז ,ןרישראמ ײז ,ןריטולאס ײז .טשינ ןכאל
 ןשישטײד ןגעװ ןריפאזאליפ ײז ןוא סנרעטש עפמעט יד וצ רעגניפ א וצ ײז

 ן טלעװ עשישטי״יד א — ײלילאג ןשישטיײז ,עטנאד ןשישטי״יד ,ריפסקעש
 רעסעב ,רעכיב סעירעס עי.ינ ײװצ סיורא גאלראפ־ינארא״ רעד טיג טציא
 טםײה עירעס עטײװצ יד ,״ךי״יר עטירד סאד״ טסײה עירעס ןײא .ןטפעה ,טגאזעג
 ןופ טריגאדער ןרעװ סעירעם עדײב .״םרעדרעמ עני.יז ןוא ךײר עטירד םאד״
 .ןברוח רעזדנוא ןופ רעריטנעמוקאד ןוא רעשראפ רעשיגרעגע ןא — ףלוװ ףסױ

 ןריטידעמ לסיב א רימ ךיז טליװ ,גאלאטאק םעד ראג באה ךיא יװ יוזא
 עטגאזעגנא יד ןופ ןעלטיט יד ןופ עכעלטע ןגעװ ןוא אפוג גאלאטאק םעד ןגעװ

 .ןענישרעד ןיוש ןענעז רעדא ןעגי_ישרעד םי_יב ןטלאה סאװ ,ןטפעה

 טעמדיװעג זיא ״ךײר עטירד סאד״ עירעס רעד ןופ טפעה עטשרע םאד
 .ד .ק ר״ד .פארפ ןופ ןבירשעג ,״רעלטיה״ עקאט טסײה ןוא ןײלא ״רעריפ״ םעד

 .טעטיסרעװינוא־ןאב םעד ןופ רעכארב

 ןטי_יז 16 ןיא טלאטשעג־רעלטיה יד פא טרטפ ראסעפארפ־ןאב רעד יוזא יװ
 טקודארפ א ןעװעג ףוס לכ ףום ךאד זיא רעלטיה .ראלק טשינ רימ ראפ זיא
 רעשישטינד רעד ןופ ,לאראמ רעשישטייד רעד ןופ ,עטכישעג רעשישטיניד רעד ןופ
 זיא םזיטימעםיטנא ןי_יז וליפא .עיפאזאליפ רעשישטי_יד רעד ןופ ןוא קיגאגאדעפ
 טאה םאװ ףלאדא רעטשרע רעד ןעװעג טשינ זיא רע •סעי_ינ ןײק ןעװעג טשינ
 ןגעװ .״טכאמטלעװ ראפ עגירטניא עשידױ יד״ ,״ראפעג עשידלי״ יד טקעדטנא
 .רעקעטש ףלאדא רעקידערפ־טפיוה סמלעהליװ רעזיאק טליבעג ןיוש טאה םעד

 רוטארעטיל רעשישטינד רעד ןיא טסי_יג ןשישטינד םעגופ גנושידליראפ רעד ןגעװ
 ־עטכישעג־רוטארעטיל רעשישטי_יד רעד טקידערפעג ןרעלטיה ראפ ןראי ןיוש טאה
 עכעלטע ענללז י_יב ןעז וצ טבעלרעד ךאנ טאה סאװ ,סלעטראב ףלאדא רעבללרש
 יד טזײלעג טאה — ןאמכללא ףלאדא — ףלאדא רעדנא ןא יװ ראי קיצכא ןוא

 .עגארפ עשידלי

 שילאראמ ,לעוטקעלעטניא ,שיכיספ־איפלאדא ןעװעג ןיוש זיא דגאלשטללד
 .רעריפ רעד ןראװעג זיא דעלטיה ףלאדא רעדײא ,שיטילאפ ןוא

 אקװד טנכײצעג טאה דנאלשטללד ןקיזאד םעד ןופ טערטראפ ןטםעב םעד
 :לעבעב טםוגיוא ןעמאנ ןטימ טםילאיצאס רעשישטללד א

 .״םינאראנ יד ןופ םזילאיצאס רעד זיא םזיטעמעסיטנא״

 ־אס םעד טריזיליבאמ טאה רע .טכעלקיװראפ םיא טאה רעלטיה ףלאדא
 ןבאה ןטאנגאמ־עירטסודניא ןוא ןריקנאב עשישטײד יד .םינאראנ יד ןופ םזילאיצ
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 ןעײסע

 יד ןופ םזילאיצאס״ םעד ןבאה ןטארקאטסירא עשיסי״ירפ יד .טריטפעצקא םיא
 רעביא ןרישראמ טזאלעג ךיז טאה רע ןוא טנאה ןיא דרעװש א ןבעגעג ״םינאראנ

 .דלי םעד ןטכינראפ ןוא טנעניטנאק םעד ןעגניװצאב ,עפארײא

 רעטכעלעג ןשידלי ןראפ ארומ עשישטײד יד זא טגײצרעביא ףיט ןיב ךיא
 ןשלעפארײא םענופ גנוטכינראפ רעד ןיא עלאר עקידנרידיצעד א טליפשעג טאה

 .מוטנדלי
 אידאר ןרעביא טעװערעג רעלטיה טאה — ״רעמ טשינ ײז ןכאל טציא״
 יד טרעהרעד באה ךיא ןעװ טרעטיצעגפיוא באה ךיא .עדער רעטצעל ןייז ןיא
 עשיטאמארדאלעמ־שירענגאװ יד — נןראװעג ראלק םעפע רימ זיא׳ס .רעטרעװ
 טמוק םאװ רעטכעלעג א ,רעטכעלעג ןשידלי ןראפ טאהעג ארומ טאה עילאנאכקאװ

 .המכח רעשיטפעקס תורוד ןופ

 — עיציזאפמאק עשיטסילאיצאס־לאנאיצאנ עצנאג יד .תמאב עקאט ןוא

 ןוא סנאפ עלא ןוא גרובנעדניה ,ןעפאפ ןאפ ןוא גרעבנעגוה ,ןעסיט ןוא פורק
 יד ןעװעג סאד ןענעז ײז — ןסײרפ־חרזמ ןופי םעשטאפנאפ עשיטסיראטילימ
 ראנ רעשישטײד רעד ןוא .״עיצולאװער רעשישטײד״ רעד ןופ םרעגערט־ןאפ

 :ץײרקגקאה ןרעטנוא ןעגנוזעג ןוא טרישראמ טאה

 םוש ילב זיא רעלטיה ףלאדא — ״טצירפש רעסעמ םאפ טולבנדױ׳ס ןעװ״
 ןוא ךאב .״אדליש״ דנאלנראנ םעד ןופ ״רעגריב־דליש״ רעטםערג רעד קפס
 ןבאה סאװ ןדאזיפע ,ןלאפוצ זיולב ןענעז ןילרעדלעה ןוא עטעג ,ןעװאהטעב

 .דנאלשטײד — עינאפאקאק־ןראנ רעקיטולב רעד טימ ןאט וצ טשינראג

 רעקיטכעמ א .טריריפסניא שילביב ,קיזומ רעד ןופ ןאטלימ רעד ,ךאב
 רעד טא ןיא שטײד רע זיא סאװ טימ .ןטלעװ עלא ןופ רעפאשאב םוצ היוללה

 יעטכישעג עשישטײד — טסײה םאװ ,עיגרא רעדליװ־שינאגאפ
 םוצ ןגארטעגוצ ןבאה ןשטײד יד סאװ ןעמענ עקיטכיל עטלײצעג יד .ןײנ
 ,ןלאפוצ רעכיג ןענעז ײז ;דנאלשטי״יד טשינ ןענעז רוטלוקטלעװ רעד ןופ רצוא
 ־טלעװ רעשישטײד רעד ןוא טסײג ןשישטײד״ םעד ןופ ץוחמ זיא םאװ סעפע
 תוהמ ןשישטייד ןכעלרעניא םעד ראפ רעמ טדער עקסאמ־רעלטיה יד .״גנויושנא
 זיא (סטיק רעשישטינד רעד) טלאטשעג־ןילרעדלעה יד .עקםאמ־ןעװאהטעב יד װו
 ןשישטינד ןיא טעשזדנאלבראפ קילעפוצ טאה סאװ סקעלפער רעטײװ א סעפע

 .דלאװרעטרעװ ןדליװ

 קירוצ טרעדנוהראי א טימ ךאנ טלעװ יד טנראװעג טאה עני״יה ךירנײה
 ןשטי.יד יד סאװ ,עיגאלאטימ־דלאװ רעדליװ רעד ראפ ,ןראצ ןשינאלװײט םעד ראפ
 ןופ לאבמיס רעד זיא רעלטיה ןוא .ןרידאלפסקע לאמ א זומ ןוא ,ךיז ןיא ןגארט
 ,טרידאלפםקע טאה טײקדליװ עשינאטװעט יד .האובנ רערעטצניפ רעקיזאד רעד

 ןענעז ןשטי_יד יד .טעטכיגראפ ןענעז ןדלי עשלעפארײא יד ,ןטינשעצ זיא עפארײא
 .״סרעקנעד ןוא סרעטכיד יד ןופ קלאפ סאד״ לאמ א רעדיװ ןיוש
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 .ײז ןענײמ ױזא

 לײה״ ןטימ טרינאפמאק ןבאה ןשטיײז יד סאװ ,עינאפמיס־שא יד רעבא
 ןופ סעינאפמיס עלא יװ רעקיכליה ןוא רעקיטכעמ זיא ,ןפיל יד ףיוא ״רעלטיה
 ,רוטלוק רעשישטי״יד רעד ןוא ןדלי יד ןשיװצ ןײטש דימת טעװ יז .ןעװאהטעב

 .טײהשטנעמ רעצגאג רעד ןופ גנונעראװ א יװ ןײטש דימת טעװ ןוא

 סאװ ,טעטיסרעוױנוא־ןאב םעד ןופ ראסעפארפ רעד םעד ןגעװ טסײװ יצ
 1 ןילרעב ןיא ״גאלראפ־ינארא״ ןראפ טפעה עקיטייז־ןצכעז סאד ןבירשעג טאה

 עכלעזא טראד ןאראפ .גאלאטאק ןשישטײד םוצ ןרעקמוא ךיז רימאל ראנ
 ארומ א ךײא ףיוא ןא טפראװ ײז ןענאמרעד סאד זיולב סאװ ןעמענ ןוא ןעלטיט

 .שטײד זיא םאװ ץלא ראפ לקע ןא ןוא

 ןענישרעד ןיוש ןעגעז רעדא ןעני״ישרעד ״ךײר עטירד סאד״ עירעס רעד ןיא
 סאטעג״ ;רעלדא .ג .ה ר״ד ןופ ןבירשעג ,״עגארפנדלי רעד ןופ גנוזײלדנע יד״
 ףסױ ר״ד ןופ ,״ןעגנולדיזסיוא״ ;לאטנעמולב ןמחנ ןופ ״דרע רעשיליופ רעד ףיוא
 ןשיליופ םעד ןזפ ןבירשעג ,״אנמלעכ רעגאל־םגנוטכינראפ עטשרע סאד״ .שימרעק
 ר״ד ןופ ״ץעשזלעב רעגאל־סגנוטכינראפ סאד״ ןוא ןהעס ןאי ר״ד ראםעפארפ

 .טסאר אלענ

 זיא עירעם רעצגאג רעד ןיא םאװ זיא ןגיוא יד ןיא ךיז טפראװ׳ס סאװ
 טפעה סאד זיא סאד .ןדלי ןײק טימ ןאט וצ טשינ טאה סאװ טפעה ןײא ןאראפ
 ןלײטוצ טפראדעג גאלראפ רעד טלאװ .״עצידיל״ ףראד ןשיכעשט םעד טעמדיװעג
 טעטכינראפ ןבאה ןשטייד יד םאװ לטעטש ןוא טאטש רעשידלי רעדעי ראפ טפעה א
 ןוא — ,ןדנאפ ןײק טקעלקעג טשינ גאלראפ םעד ןטלאװ ,ןדלי יד טימ ןעמאזוצ
 זיא׳ס .״ףמאק ןללמ״ סרעלטיה ןענעײל רעםעב ןעמונעג ךיז ןטלאװ ןשטללד יד

 .ץראה םוצ רעטנענ ןוא רעטנאסערעטניא ײז ראפ

 ־רעד יװ ,טסייה םיורא טיג ״גאלראפ־ינארא״ רעד םאװ עירעס עטײװצ יד
 ריפ זיולב ןאראפ ןענעז לייװרעד .״סרעדרעמ ענללז ןוא ךללר עטירד סאד״ ,טנאמ
 :ײװצ טפעה .״ןאמצאק ץירפ רעריפנפורג־.ס .ס״ םנײא רעמונ טפעה .ןטפעה

 טפעה ןוא ״פארטס ןעגרױ רעריפ־עדאגירב־.ס .ס״ :ללרד טפעה .״רעלמיה ךירנללה״
 .״ןאמכללא ףלאדא״ :ריפ

 .עניד רעײז ןענעז עירעס רעטייװצ ןוא רעטשרע רעד ןשיװצ סעיניל יד

 ״םרעדרעמ״ יד עירעס רעטײװצ רעד ןיא ןללרא ךיז ןסאפ סלעבעג ןוא רעלטיה
 ,שטללד רעמינאנא רעד ןוא ןאמכללא ןוא ןאמצאק ,רעלמיה יװ רעקיצניװ טשינ

 ־כרוד שיטקאפ ןבאה ןוא טכעליגעמרעד ןבאה ןוא ןענאילימ יד ןיא ךיז ןלײצ םאװ
 .דראמנסאמ ןשיטנאגיג םעד טריפעג

 םוצ םעד ןאמצאק ץירפ רעריפנפורג־.ס .ס רעד זיא סרעדרעמ ריפ יד ןופ
 .םלוע־רענעײל ןשידיי ןטײרב םעד רעטנאקאב סנטסקיצניװ

 עיצאדיװקיל רעד טימ טריפעגנא טאה םאװ ,לארענעג־.ס .ס רעד זיא ןאמצאק
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 ןעײסע

 זי-יז ןיא ןײלא םיא ןופ ןבעגעגנא ןענעז ןד?י 434,329 .םוטנדלי ןשיצילאג םענופ
 דיז יע טניפעג יצ ,טשינ רימ ןסײװ ןעשעג זיא ןײלא םיא טימ סיאװ .טכיראב
 טכיראב ןײז .אלאהלאװ ןיא רעדא דנאלשטײד־חרזמ ןיא ,דנאלשטײד־ברעמ ןיא
 רעשישטײד רעניורב רעד ןיא קרעװ עשירארעטיל עסיורג יד ןופ סגײא ךאנ .אד זיא

 .קעטאילביב־רעקיסאלק
 ,רידנאמאק רעטסכעה רעד ,געטארטס רעד ןעװעג סאד זיא ןאמצאק ץירפ

 סע ןבאה לעפאב ןײז רעטנוא .בושי ןשידלי־שיצילאג םענופ ראטאדיװקיל רעד
 זיא יאדװא .ךעלטעטש ןוא טעטש עשידלי עטלא תורוד יד טרידיװקיל ןשטללד יד
 עג ןבאה סאוו סעיראטאמערק ןוא קירבאפ־זאגראפ א ןעוועג עיצילאג ןיא ךיוא
 רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עקידעבעל ןעגנולשראפ .ןײא גאט סיוא־גאט טעברא

 .אקנילבערט ןוא ראביבאם ,קענאדיימ ,ץיװשיוא ןיא יװ שא טכאמעג ײז ןופ ןוא

 ןעמ .ץעשזלעב ןײק ןעגנאגרעד ןענעז ןדלי עשיצילאג עלא טשינ רעבא
 רעדלעװ עטנעאנ יד ןיא טפעלשראפ ,סאג רעד ןטימ ןיא ןסאשעגסיוא ײזיטאה
 ראפ י ןעמעש טפראדעג ןשטײד יד ךיז ןבאה ןעמעװ ראפ .טעדראמרעד ײז ןוא
 טכיראב א טלעטשעגוצ טאה עפורג־עיצאדיװקיל עשישטללד עדעי ? רענלארקוא יד
 רעד טאה ןטכיראב עלאקאל יד ןופ ךמס ןפיוא ןוא ןאמצאק ץירפ לארענעג םוצ
 ענללז סע טסײה ןדלאמעג .טכיראב־לארענעג ןללז טעבראעגסיוא לארעגעגדס .ס

 .״ןײרנעדױ״ זיא עיצילאג זא ןילרעב ןיא םיטאבעלאב
 ךעלטעטש ןוא טעטש עשידלי יד ןיא טעבראעג ןבאה ןשטללד יד יוזא יװ
 ענעראװעג לוצינ עטלײצעג יד ןופ תונורכז יד ןיא ןענעײל ןעמ ןעק עיצילאג ןופ

 •טעטש עלא ןיא טעבראעג ײז ןבאה יוזא ןוא .״ײמאלאק סקנפ״ ןיא

 ןאמטעה ןטסערג םעד ןבעגעגסיורא ןבאה וצ דובכ םעד ןבאה ןשטײד יד
 ןבאה ײז זיב ,ףוס םוצ זיב ןעגנאגעגכאנ םיא ןענעז ײז .עטכישעג־טלעװ רעד ןיא

 ײז ןענעז עטאלב ןוא טולב ןופ עטרימשעגסיוא .סיפ יד ףיוא ןטלאהעג םיוק ךיז
 ןאמטעה םענופ דליב סאד רעבא .עטנפאװטנא ,עטגיזאב ףוס םוצ ןלאפעגקעװא
 ןא ײז טגאז רע יװ שוריפב ןרעה ײז .סיז ןעלכײמש ײז .םולח רעײז ןיא טכללל
 ׳עפארײא ןיא ןדלי ןייק רעמ אטשינ טעמכ ןענעז׳ס ,יא .טנעאנ זיא ״גאט רעד״ זא
 םעפע ןיא ײז טײג׳ס .ץורית א זיולב ךאד ןענעז ןדלי ,ןטכארטםיוא ייז ןעמ טעװ
 ו םעלא רעביא אדליש ,אדליש א .קלאפראנ ןסיורג םענופ רעטכעט ןוא ןיז יד ,רעמ׳
 טאה ,סרעגנעהנא עטרעטסללגאב עטשרע סרעלטיה ןופ רענײא ,שטללד א

 בא טרעדאפעג טאה רעלטיה װו ,ענעצס־גאטסכללר יד ךובגאט ןללז ןיא ןבירשאב
 ,ןטארקאמעד לאיצאס יד ןופ ןעלמאטש םאד — ראי ריפ ףיוא טכאמ עטולאס

 טמענ רעלטיה ןעװ ןטאטופעד עשיצאנ עלא ןופ ״לײה־גיז״ ןשיטאיזוטנע םעד

 .טראװ סאד
 :ענעצס יד ןבללרשאב טקידנעראפ רעבללרש־ךובגאט רעד ןזא

 רעטולאסבא רעד טנללה ,ראנ א ןעװעג ךאנ ןטכענ רע זיא ךס א ראפ
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 רעגנאמ קיציא

 .ןשטײד ןאילימ קיצכא :ןבעגזצוצ טסעגראפ רע .״ןאילימ 80 רעביא רעשרעה

 לאמ עלא ראפראפ ןוא גאלאטאק־דעכיב ןשישטי״יד א ןגעװ ביירש דיא
 זיולב סאד ןענעז ףוס לפ ףוס .ןי.יז לחומ ןזומ רימ טעװ רענעײל רעד .טי״יז א ןיא
 רעכיב סיורא טיג גאלראפ רעשישטײד א .גאלאטאק־רעכיב א םורא סעיצאטידעמ
 ־געגנאגראפ רעשישטייד רעטנעאנ רעד ןגעװ ןטפעה ןוא רעכיב עלאטנעמוקאד—
 םענופ ץראה םאד ןוא ןסיװעג םאד ןא ןריר ןטפעה ןוא רעכיב יד טי״יװ יװ .טײה
 וױטקעיבא ןי.יז טשינ ןאק שטגעמ רעשידלי א .טשינ ךיא סײװ קלאפ ןשישטײד
 עשישטייד יד טרעדיילשעגםױרא באה םאװ ,ךיא •ןינע םעד ןגעװ שימעדאקא ןוא
 יװ ״גאלראפ־ינארא״ םענופ סעבאגסיוא יד לטרעצ ,ןטסאקטםימ ןיא סרעקיםאלק
 תורוד עלא ראפ רוטארעטיל עשישטי_יד יד רימ ראפ זיא םאד .ןדנװו ענעגײא

 .ןטייצ עלא ראפ ןוא
 טנאדנעמאק רעד זיא רבחמ רעד .עיזעאפ עשישטייד רימ ראפ זיא סאװ טא

 :ץיװשיוא ןופ

 ןעגנאגעגניירא ןענעז ןעיורפ ןוא רענעמ עקראטש ןוא עגנױ רעטרעדנוה״
 טימ טריקסאמ ןעװעג ןענעז ןרעמאקזאג יד .ןרעמאקזאג יד ןיא דשח םוש ןא
 טכארטעג טפא באה ךיא .טיוט רעגנױ ןוא טיװצ רעקידנעילב .״ןטיװצ עקידנעילב
 ,ץלא ןבעלרעבירא טעװ סאװ עזארפ עשישטײד קיטש א זיא טא :םעד ןגעװ

 טלײצרעד סאװ טנעמוקאד א .שטײד ןיא ןבירשעג ןעװ ןבאה ןשטי״יד יד סאװ
 :ץעשזלעב ןיא ןדלי רענאיצילאג טזאגראפ טאה ןעמ יוזא יװ

 ןיא :ןא רימ ןעמ טגאז רעגײז א ןביז ראפ ירפ רעד ןיא ןרעדנא םעד״
 ןא טמוק טונימ עכעלטע ןיא עקאט ןוא .גוצ רעטשרע רעד ןא טמוק טונימ ןעצ
 ןענעז ײז ןופ .ןשטנעמ 6,700 טימ ןעגאגאװ 45 .גרעבמעל ןופ גוצ רעטשרע רעד
 עטעװעטארקראפ יד רעטניה ןופ .ןעמוקעגנא זיא גוצ רעד ןעװ טיוט 1,450 ןיוש
 ־טיוט טימ לופ ןגיוא יד ,רעדניק ענעקארשרעד ,עכײלב סיורא ןקוק רעטצנעפ
 ־קוא 260 .רעגאל ןיא ןײרא טראפ גוצ רעד .ןעיורפ ,רעגעמ ײז ןשיװצ .קערש

 ,ןשטײב עגרעדעל ערעײז טימ ןשטנעמ יד ןגאלש ןוא ןריט יד ףיוא ןסללר רענלאר

 ןסיװ וצ טיג רעכליה רעסיורג א .םענאגאװ יד ןופ סיורא רעכיג סאװ ןלאז ײז
 יד וליפא ,ןאטסיוא ןצנאג ןיא ךיז ףראד ןעמ .*ןאט וצ ןבאה ןשטנעמ יד םאװ
 ןא עםאק רעלעיצעפס א ײב ןבעגפא ןעמ ףראד ןכאזטרעװ עלא .סעזעטארפ
 סאװ ךיש ןפיוה םעד ןיא לײװ ,ןדגיבפיונוצ ןעמ ףראד ךיש יד .טיװק םוש ןײק
 יד ןעמ טסײה ךאנרעד .ראפ יד ןעניפעג וצ רעװש זיא ךיוה רעטעמ 45 זיא
 רעש רעד ןופ טינש ײרד ײװצ טימ :רעריזירפ א וצ ןײג ךעלדײמ יד ןוא ןעיורפ

 .קעז־לפאטראק ןיא טלמאזעג ראהנעיורפ יד ןרעװ

 .לדיימ ןײש ךעלרעדנװו א טײג םיוראפ .שראמ רעד ןא ךיז טביוה דאנרעד״

 ןאטיפאק ןטימ ײטש ךיא .רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ .טעקאנ עלא ײז ןעײג יוזא
 רעד י_יב רעדניקגיוז טימ סעמאמ .ןרעמאק יד ןשיװצ עפמאר רעד י_יב ןביוא טריװ
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 ןעײסע

 ,ןרעמאקזאג יד ןיא ןײרא ןעײג ןוא ךיז ןעלקאװ ,ןײטש עגר א ןבײלב טםורב
 עטפשמראפ יד וצ טדער רע .ןאמ־.ס .0■ רעקראטש א טײטש ןרעמאקזאג יד ןבענ
 ראנ טזומ ריא,ןעשעג טשינראג ךײא טעװ׳ס :עמיטש־ראטסאפ רעקידלמיוב א טימ

 •״ןעגנול יד סיוא טרעטײרב׳ס .ןעמעטאנײרא ףיט
 טײג רע .םײה רעד ןיא אמתסמ טציא .ןרעײב ןופ זיא ןאמ־.ס .ס רעד
 השרד יד םיוא טרעה ,רעטסיולק ןיא קיטנוז ןדעי רעדניק ןוא ױרפ ןײז טימ
 .דניז עני.יז ראפ ץײרק ןפיוא ןבראטשעג זיא סאװ ןוז סטאג ןגעװ חלג םענופ

 ראנ טאה רע .ןאטעג טשינראג ןאמ־.ס .ס רעשירעײב רעד ךאד טאה ךעלטנגײא
 א טגאזעג ײז טאה רע .עטפשמראפ יד ןופ טיוט םוצ געװ םעד טרעגנירגראפ
 .ןקינײר ןוא ןקאב ןוא ןכאק ןלעװ ןעיורפ יד ,ןטעברא ןלעװ רעגעמ יד זא ,ןגיל

 ן ראטסאפ ררעה ,רהאװ טכיג .ןבראטש וצ רעגנירג ןײז ײז טעװ עיזוליא רעד טימ
 ־.ס .ם רעגעזעװעג רעד — רע יװ עמיטש עקידלמיוב אזא טאה חלג רעד

 .ץעשזלעב ןיא ןאמ
 טימ טעװ׳ס סאװ טסװועג ןבאה ןרעמאקזאג יד וצ ענעבירטעג יד רעבא
 רדסכ ןבאה .ם .ס יד ןופ ןוא רענןארקוא יד ןופ ןשטייב יד ראנ ,ןעשעג ײז
 ןרעמאקזאג יד ןיא ןיירא ןענעז ײז ןוא רעבײל יד רעביא ,פעק יד רעביא ןגאלשעג
 ,ןעױרפ ,רענעמ ;רעדניק עטעקאג ענײלק ,טסורב רעד ײב רעדניק טימ סעמאמ —

 .גנױ ןוא טלא
 סאד זא ,סיוא טפור ,ןגיוא עקידנעגערב ,40 ראי א ןופ יורפ עשידןי א״
 ןאטיפאק רעד .םרעדרעמ יד ןופ פעק יד ףיוא ןלאפ לאז ןסאגראפ טרעװ םאװ טולב
 עקשידײ יד ןוא שטייב רענרעדעל ןײז טימ ץימש עכעלטע ריא טגנאלרעד טריװ

 .״רעמאקזאג רעד ןיא טדניװשראפ
 ןיא טריפעג ,דיי ןגולק םעד טריפעג ראנ רעשישטױד רעד טאה יוזא טא

 .ןינרא דאב ןיא ךעלבעטשכוב ,ןיירא דאב
 רעשישטייד רעד טימ רעדיװ ךיז ןעװעקאמםאפ סאװ ,עכלעזא ןדיי ןאראפ
 ענײש־דליב סאד ךיז ראפ עז ךיא .רוטארעטיל רעשישטײד רעד טימ ,קיזומ
 ךיא .ץעשזלעב ןיא שראמ־היװל ןקידעבעל םעד םיוראפ טײג סאװ לדײמ עשידיי
 טימ ןעמאזוצ ןוא יורפ רעשידלי רעקיראי־40 רעד ןופ ןגיוא עקידנענערב יד עז
 פעק יד ףיוא ןלאפ לאז טולב עשידיי ענעסאגראפ סאד זא סיוא ךיא ףור ריא

 .םרעדרעמ עשישטײד יד ןופ

 (1960 רעבאטקא ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 ןמגמגאוגדמד





 ײמאלאק ןיא ןראי״רעדמק
 (דובגאט ןײמ ןופ)

 וצ לװאט ןופ ״ײמאלאק סקנפ״ םעד טנעײלעגרעביא לאמ א דאנ באה דיא
 ןעװעג זיא יז יװ טאטש ןופ קינארב יד .לאמ עטנעצ סאד ןיוש רעכיז .לװאט
 ןוא — ןברוח ןתעב טקיטולבעג ןוא טלגגארעג דיז טאה יז יװ ,ןברוח ןראפ
 רעײמאלאק א ןופ רעטרעװ עטריגגיזער עליטש יד טימ דיז טקידנעראפ דיב סאד

 :ןטראב איםול א ענײא ,ביבא־לת ןיא טציא טניוװ סאװ ,יורפ

 רעד ןופ זיוה ןיא ןבראטשעג םעצײר יורפ זיא 1945 רעטניװ ןיא״
 יד ןסיװ טזאלעג ףכית טאה ןעמ .טעװעטארעג יז טאה סאװ ,ןיטסירק
 ןשידלי ןטױל ןטלאהאב וצ יז יװ םעלבארפ סיורג א ןעװעג זיא סע .ןדיי
 ףיורא ןליבצנאמ י_ירד ןענעז םעד דאנ .געט ײװצ ןגעלעג זיא יז .ןיד
 ןבאה ןעיורפ ײװצ ןוא ,רבק א ריא ראפ ןבארגעג ןוא טרא ןקילײה ןפיוא

 (יקסנילאד רעה) טסירק א ןוא ןדיי י_ירד .הרהט רעד טימ ןעמונראפ דיז

 טגײלעגפיורא ןוא ןגארטעגסיורא רעפרעק םעד ןבאה רעטרעפ א סלא
 ןוא טאטש רעד ךרוד ןגאװ םעד טריםעג טאח ןאמ ןי_ימ .ןגאװ א ףיוא
 רעטצעל ריא וצ טײלגאב יז ןבאה ןעיורפ י_ירד ןוא ןליבצנאמ ײװצ דאנ

 .ןלעטשנעמאזוצ טנעקעג טשינ ןינמ ןײק טאה ןעמ .ור
 טאטש רעשידלי יוזא לאמ א רעד ןיא ךעלגעמ ןעװעג טשינ זיא סע״

 .״ןבראטש וצ טשינ וליפא ןוא ןבעלי וצ

 ־חרזמ ןיא טאטש רעטעדראמעגסיוא ןא ךאנ גאלארקענ רעליטש רעקיזאד רעד
 עירפ עני_ימ ןופ ןעגנונאמרעד ײר עצנאג א רימ ןיא טקעװעגפיוא טאה עיצילאג
 עטאט ןי_ימ ןוא טאטש רעד טא ןיא ןריובעג ךאד זיא עמאמ ןי_ימ .ןראי־רעדניק

 .ײמאלאק ןופ לי_ימ עכעלטע עלעטעטש ןײלק א ןיא —

 ,טשינ דיא קנעדעג ,גנאל יװ .ײמאלאק ןיא טניוװעג טי_יצ לקיטש א ןבאה רימ

 .ןיאי־רעדניק עירפ ענעי ןופ ןכאז דס א קנעדעג דיא רעבא
 ןדאזיפע עסיװעג ןוא .דיל ןראװעג רימ ללב זיא קנעדעג דיא סאװ ךס א
 טימ לופ טאטש א ןעװעג דימת רימ ראפ זיא ײמאלאק .השעמ ןראװעג ןענעז

 .רעביוצ ןשיטעאפ

 ןגעװ .דלארט רעטיור א טימ שטללב א טפיוקעג רימ דיא באה ײמאלאק ןיא
 זיא םיזעב רעדעי ,ןקעטש רעדעי .טכארטעג טשינ דיא באה דרעפ א ןפיוק
 טשינ טאה ןעמ סאװ ,קנאבנטראג יד וליפא ןוא .דרעפ א ןעװעג רימ ראפ
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 ראפ סאװ דאנ ןרא — דרעפ א ןעװעג דיוא זיא ,טרא םענופ ןריר טנעקעג
 עקאט ןוא שטײב עתמא ןא ,שטי.יב א ןבאה טפראדעג ראנ טאה ןעמ :דרעפ א
 א זיא יז זא ןליפ ןוא ןסיװ לאז קנאבנטראג יד ידכ ,דלארט רעטיור א טימ
 ,ןפיול וצ ןביוהנא יז ףראד שטי.יב רעד טימ קאנק א טוט ןעמ זא ןוא דרעפ

 .ײמאלאק ןוא טעשטפאטס ןשיװצ ןפיול סאװ דרעפ סנדײז םעד יװ טקנופ

 םעגופ ןריר טלאװעג טשינ ךיז קנאבנטראג יד טאה שטײב א ןא רעבא
 יװ ןענאטשעג יז זיא ,ןבירטעג ןוא טגאיעג טשינ יז באה ריא לפיװ .טרא

 ־סיורא יװ ןעװעג ןענעז ״סאיװ״ עלא ןוא ״םאיטשעה״ עלא .ןעמ טגײמ יז טשינ
 .ןפראװעג

 ןטראפשעגנײא םעד ףיוא — קנאב רעד ףיוא ןסעזעג ןיב דיא ןעװ ,לאמ ןײא
 באה דיא .םעפע טעשטשילב דרע רעד ףיוא יװ ןעזעג דיא באה — םענײמ דרעפ

 באה טלעג זיא׳ס זא .ןריולראפ טאה רעצעמע סאװ ,עבטמ א .ןביוהעגפיוא סע
 רעבא .ןענאטשראפ טשיג דאג דיא באה ,זיא סאד ליפ יװ ראנ ,טסװועג דיא
 ־עגוצ ןיב׳כ .ןלאפעגנײא אי רימ זיא סאד ,שטי.יב א ןפיוק ראפרעד רשפא ןעק׳מ זא
 .ןשטײב טפיוקראפ דיוא ןעמ טאה ןכאז ערעדנא ןשיװצ װו ,לבלעװעג םוצ ןפאל

 טאה עקרעפיוקראפ יד .עבטמ רעד טימ טגאה יד טקערטשעגסיוא באה דיא
 עגנאל א טגנאלרעד רימ טאה יז .עבטמ רעד ןופ טרעװ םעד טסװועג אי אמתסמ
 לרעקוצ א טגגאלרעד דאנ ןוא עבטמ יד ןעמונעגוצ ,דלארט רעטיור א טימ שטייב

 .באגוצ א ראפ

 ןליפרעד טעװ יז ןעװ ,רעלדא ןא יװ ןעילפ קנאבנטראג יד ןױש טעװ טציא
 .טעפש ןיוש זיא לײװרעד .דלארט רעטיור רעד טימ שטי.יב רעד ןופ םעט םעד

 ןוא ןעז ײמאלאק ץנאג טעװ ירפ ץנאג ןגראמ .ערעשטעװ דלאב ןיוש טסע ןעמ
 רעטױר רעד טימ שטײב יד ןוא קגאבנטראג א ףיוא טילפ עלעגנלי א יװ ןעניוטש

 .ךיור א טײג׳ס זא ,טקאנק דלארט

 שטײב יד) שטייב רעםיורג רעד טימ ןעזרעד דימ טאה עמאמ ןי.ימ ןעװ
 יז ״השק סעפע ןראװעג ףכיה ריא זיא ,(רימ ןופ רעםערג לאמ ריפ ןעװעג זיא
 לאז איבנה והילא זא ,ךעלגעמ טשינ זיא׳ס זא ,ןענאטשראפ ,סיוא טזי.יװ ,טאה
 עלעגנױ שידײ ןײלק א וצ ןקעלפטנא טכאנראפ־רעמוז ןטסארפ א ןיא םעצולפ ךיז
 ,ךיז טכוד ,ןבאה סואלק אטנאס ןגעװ) .הנתמ א שטי_יב א ןעגנאלרעד םיא ןוא

 .(טרעהעג טשינ וליפא ײמאלאק ןיא סעמאמ עשידלי

 ךעלםיב וצ ריא באה דיא ןוא ןגערפסיוא ןעמונעג דימ טאה עמאמ ןי.ימ
 .טלדנאהעגנינא ריא טימ באה דיא סאװ ןוא ,עבטמ רענענופעג רעד ןגעװ טלײצרעד

 א יצ ענארק א ןעװעג זיא׳ס יצ רימ י_יב ןײגרעד טנעקעג טשינ ראנ טאה יז
 .קוליח םעד טסװועג טשינ ןײלא באה ךיא לי_יװ ,ןדלוג

 שטי_יב רעד טימ ןעמאזוצ דימ ןוא לטנעה ןראפ ןעמונעגנא ךימ טאה יז
 .טפיוקראפ רימ יז טאה סאװ ,ענעדױ רעד וצ טריפעגוצ
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 .טלעג סאד קירוצ רימ טיג ןוא שטי״יב יד פא ךי״יא טאנ —

 ןײמ .עבטמ א סעפע ןבעגעגקירוצ ןוא טרעזײבעג ךיז טאה ענעדיי יד
 טאה ענעדלי יד .ערעםערג א ןעװעג זיא עבטמ יד זא ,טהנעטעג טאה עמאמ
 ,ןגיפשעגסיוא טאה ןוא דלודעג ןופ סיורא זיא עמאמ ןײמ .ןײנ זא ,טהנעטעג
 טרעװ רעמ זיא שטײב יד זא ,ןריוװשעג ךיז טאה ענעדלי יד ״ודניק א ןראנפא״
 ,דניק א ןאט בילוצ טלאװעג טאה יז ראנ ,ןבעגעג ריא באה ךיא םאװ ,עבטמ יד יװ

 .שטינב א ןבאה וצ טצכעלעג יוזא טאה סאװ

 יד .ןירעפיוקראפ רעד ײב ןבילבעג זיא שטײב יד :ןעװעג זיא ףוס רעד
 ,ענײמ ןעװעג יז זיא טשרע טא־טא םאװ ,דלארט רעטיור רעד טימ שטײב עסיורג

 .ןפיוק ןגראמ יז טעװ׳ס רעװ טסײװ רעװ טציא ןוא
 סע רע ףראד סעפע טניפעג עלעגניי א זא :טרסומעג ךימ טאה עמאמ ןי״ימ
 ראפ לדנער א ןבעגעגקעװא באה ךיא זא ,ןי״יז ןעק׳ם .ןעמאמ רעד ןזײװ טשרע וצ

 .שטינב א

 ןדלוג א ןוא עקנארק א ןשיװצ קוליח םעד טסװועג טשינ באה׳כ יװ טקנופ
 .לדנער א סניוזא זיא׳ם סאװ טםװועג טשינ טלאמעד ךיא באה

 ביוא ,ןזייור םדוק ריא ךיא לעװ לאמ טײװצ א זא ,טגאזעגוצ ריא בא.ד דיא
 .ןעניפעג סעפע לעװ ךיא

 .טלעװ רעד ןיא טאטש םוש ןײק ןיא — ןענופעג טשינראג רעמ באה ךיא ראנ

 סעפע :ןענופעג םעפע באה ךיא וװ ,טאטש עקיצנײא יד ןעװעג זיא ײמאלאק
 .שטי״יב א טלדגאהעגנינא ראפרעד רימ באה ךיא ןוא טעשטשילבעג טאה סאװ

 טפא רימ זיא יז .שטי״יב רענעריולראפ רעד ךאנ טרעיורטעג גנאל באה ךיא
 ־רעביא יז באה ךיא סאװ ראפ רימ וצ תונעט טאהעג ןוא םולח וצ ןעמוקעג
 .ךעטשרעםעמ ףיוא ןעװעג ךיא ןיב קנאבנטראג רעד טימ .רקפה ףיוא טזאלעג

 עליטש סאד ןעגנאגעגײבראפ ןיב ךיא ןעװ ,ריא ףיוא טקוקעג טשינ ו׳ליפא
 .זגורב ןעװעג ריא טימ ןיב ךיא .רדח ןיא געװ ןפיוא לדנטרעג

 ךיז ןעקנעדעג סאװ ,ןראי־רעדניק עירפ ענעי ןיא ךיא באה ײמאלאק ןיא
 ־רעד סאװ ,ןרילראפ א ;״ןרילראפ״ עסיורג עטײװצ סאד טבעלעגרעביא ,טוג יוזא

 •״טיוט״ ןוא ״ןבראטש״ ןפור ענעסקאװ

 סעדעי יװ .טנײמ םאד סאװ טסװועג טשינ באה ךיא זא ,ךיז טײטשראפ
 ,עדײז רעד .דימת ףיוא זיא ץלא זא ,טביולגעג ךיא באה רעטלע םעד ןיא דניק

 רעדניק־רעטסעװשעג יד ןוא סעמומ ןוא םרעטעפ יד ;טעשטפאטס ןופ עבאב יד
 יאדװא — לרעטסעװש ןוא לרעדורב םאד ,עמאמ יד ,עטאט רעד .ײמאלאק ןופ

 .יאדװא ןוא

 ,טסװועג באה ךיא •ןעמוק וצ טרעהעגפיוא םהרבא עדײז רעד טאה לאמ א טימ

 רע טלעטש ײמאלאק ןײק ןגאװ ןוא דרעפ ןײז טימ טמוק עדײז רעד ןעװ זא
 טלדגיװש׳ס זא ,דרעפ ןוא רענעגעװ ליפ יוזא ןעײטש׳ס װו ,ץאלפײה ןפיוא פא ךיז
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 .ןגױא יד ראפ שזא
 .ןעמוק וצ טרעהעגפיוא רעבא טאה עדײז רעד

 .ןײװעג ףראש א טרעהרעד רעדגיק רימ ןבאה טכאנ י_יב טעפש לאמ ןײא

 .ןא לענש דיז ןעוט עמאמ־עטאט יװ ןעזעג קערש רעשירעדניק טימ באה ךיא

 רעמאיעג א טימ ןענעז עדײב .סאלב זיא עטאט רעד .לוק ןפיוא טעשעה עמאמ יד
 לקיטש א ןבאה רימ .ןײלא רעדניק זדנוא טזאלעג ןוא בוטש רעד ןופ סיורא

 .ןראװעג ןפאלשטנא קירוצ ןענעז רימ זיב רעזדלעה יד ןסירעג דיז טי_יצ
 ־נייא טשינ וליפא רימ זיא ןדײז ןטימ ענעצסטכאג יד ןדניבראפ וצ רעבא
 טשינ ןוא םיוא־גאט ןײא־גאט טראװעג םיא ףיוא דיא באה ראפרעד .ןלאפעג

 .טשינ טמוק רע סאװ ראפ ןײטשראפ טנאקעג

 .ןגיוא עקירעיורט עסיורג טימ ,ד?י רעליטש א ןעװעג זיא םהרבא עדײז רעד
 .ךעלעמסאפ עארג טימ ,ץראװש ןעװעג זיא עני_יז דראב יד

 ןראפ וצ טאהעג ביל םיא טימ באה דיא .טאהעג בילי רעײז םיא באה ךיא
 םעד .טוג דיא קנעדעג סעדזאי יד .קירוצ ןוא ײמאלאק ןײק טעשטפאטס ןופ

 •םולח א ןיא יװ ךיא קנעדעג ןדײז

 ךס א ףיוא טלגאװעג ןוא טרעדנאװעג .טלעװ א ןראפעגסיוא ןיוש ןיב דיא
 ןיא ןעגנוזעגגי_ירא יוזא טשינ ךיז טאה געװ םוש ןײק ראנ ,טלעװ רעד ןופ ןגעװ
 ליימ ראפ יד טא .ײמאלאק ןוא טעשטפאטס ןשיװצ ןום געװ רעד יװ טימעג ןי_ימ
 יװ ,״ןדיי טימ טאטש״ רעד טימ עלעטעטש עשיצילאג־חרזמ םאד ןדניבראפ סאװ

 .דיל ןראװעג ןענעז ,ײמאלאק ןא טפור לקיב המלש

 ײמאלאק ןיא עלעגגױ שידלי א טאה לי_יװרעד ;רעטעפש ןראװעג זיא סאד ראנ
 .ןדײז ןפיוא טראװעג

 .ןכוז ןעגגאגעג םיא עלעגנלי סאד זיא ,ןעמוקעג טשינ זיא עדײז רעד זא ןוא
 ךס א ןשיװצ ןגאװ ןי_יז ןלעטשפא טגעלם עדײז רעד װו ,ץאלפײה ןפיוא

 .דרעפ טימ םנגאװ

 יד םאזקרעמפיוא טכארטאב .ץאלפײה ןפיוא טרעטנאלפעגמורא דיז באה דיא
 טשינ ןוא — דיוה רעד ןיא םלעשיד יד טימ סנגאװ יד ,דרעפ עטנאפשעגסיוא

 .ןענופעג
 ןאטשאק ןבענ דרעפ סאד• ראנ ,סגדײז םעד דיז טכוד זיא ןאטשאק רעד טא
 ײװצ ןענעז טא .סנדײז םעד טשינ שוריפב זיא ןרעטש ןפיוא קעלפ ןסי_יװ ןטימ
 רעד י לקעשאל סאד אד טוט סאװ ראנ .סנדײז םעד יװ םיוא ןעעז סאװ ,דרעפ

 .לקעשאל ןײק טאהעג טשינ טאה עדײז

 םאד זיב ,דרעפ יד טימ סנגאװ יד ןשיװצ ןכארקעגמורא גנאל יוזא ןיב ךיא
 א ןבעגעג רימ סים עטשרעטניה יד טימ ןוא ןראװעג זעװרענ זיא לקעשאל
 .רעקראטש ןײק ןעװעג טשינ ץעז רעד זיא ,קילג םוצ .ןלאפעגמוא ןיב דיא .עגירד

 ןטימעגםיוא ראנ ,ןדײז םעד טכוזעג רעטייװ ןוא ןביוהעגפיוא דלאב ךיז באה דיא
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 .ןדײז םעד טכוז עלעגנלי א ןעװ ראג טעגירד סאװ לקעשאל עזעװרענ סאד
 טקרעמאב טאה ,דרעפ ענײז ןענאפשנײא ןיא ןטלאהעג דארג טאה סאװ ,דלי א
 ײז טכארטאב ,דרעפ עלא ףיוא קוק ,רענערױלראפ א םורא ךיז ײרד ךיא יװ

 ...רשפא ...רשפא ,םאזקרעמפיוא

 :טגערפעג ךימ טאה דלי רעד

 ן עלעגנלי ,אד וטסכוז ןעמעװ —
 .ןדײז םעד —

 ? עדײז רעד טסײה יװ —

 .עדײז —

 ? עדײז רעד זיא ןענאװ ןופ —

 .טעשטפאטס ןופ —

 טאה רע .דרעפ יד ןענאפשנײא סאד טקידנעראפ טאה דלי רעדמערפ רעד
 רע .שטײב יד ןטלאה טזאלעג וליפא ךימ •ןגאװ ןי.יז ףיוא טצעזעגפיורא ךימ
 ־פארא ךימ טאה ןוא טאטש רעד רעביא רימ טימ ןראפעגכרוד לסיבא ךיז זיא
 ,עכיוה יד טנעקרעד ןדלי ערעדנא ןשיװצ באה ךיא ווו ,טארטםיגאמ ןבענ טזאלעג

 .לסאי רעטעפ ןײמ ןופ רוגיפ עקראטש

 ןענאטשראפ טשיג ןוא ןדײז םעד טכוזעג ןכאװ ןוא געט ךס א ךאנ באה ךיא
 ,רעפטנע ןײק רימ ראפ ןעװעג טשינ זיא — אטשינ .טשינ ךיז טזללװ רע סאװ ראפ

 ! ? אטשינ זיא ןוא עדײז א םעצולפ סע טמענ יװ

 קראמײה ןפיוא טשינ .ןענופעג ףוס לפ ףוס ןדײז םעד באה ךיא רעבא
 טעשטפאטס ןשיװצ ןגעװ יד ףיוא טשינ ןוא טעשטפאטס ןיא טשיג ,ײמאלאק ןיא
 טימעג ױ_ימ ןיא רעטעפש ןראי ךס א טימ ןענופעג םיא באה ךיא .ײמאלאק ןוא

 .דיל ןי_ימ ןיא ןוא

 םהרבא עדײז ןי_ימ ךיז טאה המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד ראפ ראי עכעלטע
 ןיא טלאטשעג־םהרבא רעד ןופ ךשמה רעשיגארט רעד יװ טקעלפטנא רימ ראפ
 ןי_יז ראנ ,הדיקע רעד וצ קחצי ןוז ןי_יז טשינ רע טריפ לאמ םאד רעבא ,שמוח
 יד .סנ םוש ןײק ןופ טצישאב טשינ טרעװ הדיקע עטצעל יד •קיציא לקינײא
 ־נאק ןשלעפארײא ןצנאג םענופ ,עינעמור ןוא דנאלםור ,עטיל ,ןליופ ןופ םקיציא

 .הדיקע רעטצעל רעקיזאד רעד ףיוא שא סנפיוה יד ןענעז טנעניט

 ןופ טלאטשעג־הלגע־לעב יד ןוא שמוח ןופ טלאטשעג־וניבא םהרבא יד
 .לרוג רעשיראטםיה־שיגארט ןײא טדניבראפ ײז .סנײא ןראװעג ןענעז סעשטפאטס

 ,ךס א ?ײמאלאק ןיא ןראי־רעדניק עירפ ענעי ןופ ךיא קנעדעג ךאנ סאװ

 .ךס א ראג

 טעבראאב רעטעפש זיא סאװ ,דאזיפע ןײא ךאנ ןלײצרעד זיולב ליװ ךיא
 אבא לאומש ןופ גנובײרשאב־סנבעל עכעלרעדנוװ יד״ ךוב ןי_ימ ןיא ןראװעג

 :״אװרעבא
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 .המשנ רעשירעדניק א ןיא רשוי ראפ ליפעג א .גיצ א טימ השעמ א זיא׳ס

 טקידנעעג ךיז טאה סאװ ,ײמאלאק ןופ ךעלסעג עקידתבש יד רעביא ערוטנאװא ןא
 .אקסאיפ א טימ

 רעד .סרעריצעפאט עדײב .סרעטעפ ײװצ טאהעג ךיא באה ײמאלאק ןיא
 טימ בוטש א ,דניזעגזיוה סיורג א טאהעג טאה לכעמ־שרעה רעטעפ רערעטלע
 טאהעג טשינ טאה ,לסאי ,רעטעפ רעטײװצ רעד .ןעצ עצנאג שזא — רעדניק
 יז טאה רע ןוא עלעדײמ א טריטפאדא רע טאה רעטעפש טשרע .רעדניק ןײק

 .רעטכאט ענעגײא ןײז יװ ןגיוצרעד

 טאה רע שטאכ ,ןאמערא רעקיטולב א ןעװעג זיא לכעמ־שרעה רעטעפ רעד
 !עראה־ענײק רעדניק ליפ יוזא טימ בוטש א ,טײקינײלק א .טעבראעג רעװש

 .שיט ןפיוא קעװא םע טגײל ןעמ רעדײא םלענ טרעװ טיורב א

 ןטלעז טאה רע .רעסעב ךס א ןעגנאגעג לםאי רעטעפ םעד זיא ראפרעד
 ןעװעג זיא רע •קעניר ןפיוא ןפערט םיא טנאקעג ןעמ טאה בור םאד .טעבראעג
 ןוא ןדלי — טנעקעג םיא טאה ײמאלאק טאטש עצנאג יד ,רעדורב רעטוג א
 טאה ןעמ ןעװ ןענארעטעװ יד טימ ןרישראמ לםאי רעטעפ ןינמ ןעז .םײוג
 ןכלעװ ןופ לקאטקעפם א ןעװעג זיא ,גאטסטרובעג ספעזאי ץנארפ טרעי״יפעג
 ןטימ ץלאטש ןעװעג ןענעז רימ .טאהעג האנה קראטש ןבאה ,רעדניק ,רימ
 ביל ,רעטוג א רעײז ןעװעג זיא רע .טאהעג ביל םיא ןבאה עלא .לסאי רעטעפ
 עליװו רעײמאלאק ןבאה שטאפ א סלסאי רעטעפ ןראפ .תובוט ןדיי ןאט וצ טאהעג
 זא ,זיא תמא .רענוד א ראנ ,שטאפ ןײק ןעװעג טשינ זיא׳ס ,טרעטיצעג ןעגנױ
 ־םיורא טאה יוג א זא ראנ .ןצעמע ןגעק טגאה א ןביוהעגפיוא ןטלעז טאה דע
 וצ אנקמ סאװ ןעװעג טשינ יוג םעד זיא ,ןדלי ןגעק טראװ טכעלש א טדערעג
 ןיירא לאטיפש ןיא ןצנאראמ טקישעג ךאנרעד רע טאה יוג םענעגאלשעצ םעד .ןי״יז
 טראװעגפא לסאי רעטעפ רעד םיא טאה ,לאטיפש ןופ םיורא זיא יוג רעד ןעװ ןזא
 םיא ןוא ןללרא טנאה ןיא עבטמ א טקורעגנילרא יוג םעד טאה רע .רעיוט םללב
 טשיג ,רעגריב א ;שטנעמ א ןייז רע לאז רעטײװ ןויא ןא טגייה ןופ זא ,טגאזעגנא

 .״עלארס״ ןאוױא ןײק

 .ײמאלאק ןופ רעריצעפאט רעד לםאי רעטעפ ןײמ ןעװעג רע זיא אזא טא

 רעבא ,הרקע ןא .שרעדנא סעפע ןעװעג זיא ,עשטכור עמומ יד ,יורפ ןללז
 עטכארטעגםיוא ףיוא ןטילעג ןא דימה ןופ יז טאה ,טײקנײש עטעװעלאבעצ א

 .ןבעגעגכאנ ץלא ריא טאה רעטעפ ןיימ ןוא ןזירפאק עראזיב ,ןטײקפאלש
 .גיצ א ןפיוק ריא לאז רעטעפ רעד זא ,ןלאפעגנללא ריא זיא לאמ ןײא

 טנוזעג ןיא קראטש יוזא ךיז טקיטיוג רעװ ןוא טנוזעג זיא ,ןעמ טגאז ,ךלימנגיצ
 ןעשטכור עמומ ןי_ימ יװ

 .גיצ א טפיוקעג ריא טאה לסאי רעטעפ רעד ןוא

 ןעגנאגעג ןענעז רימ .רעדגיק עלא ראפ שינעעשעג א ןראװעג זיא גיצ יד
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 .רעדנװו זײב א יװ גיצ סעשטכור עמומ רעד ןקוקנא
 רעװ .גנונעדרא ןיא ןעװעג טשינ סעפע רעבא זיא חומ ןשירעדניק ןײמ ןיא
 סאװ עמומ יד יצ ,רעדניק ןײק טשינ טאה סאװ עמומ יד ? גיצ יד ןבאה ףראד

 ?רעדניק טימ לופ בוטש א טאה
 יײ טראד ןריפקעװא יז ןוא גיצ יד ״ןפענדיק״ וצ ןסאלשאב באה ךיא ןוא

 •ןײרא ןבעל ןיא יװ ןבאה יז ףראד ןעמ■
 ,גאטימ ןכאנ תבש א ןיא זיא — טנכערעגסיוא ךיא באה — טי״יצ עטסעב יד

 םעד ךאנ ןעורפא וצ ךיז ןגײל עשטכור עמומ יד ןוא לסאי רעטעפ רעד ןעװ
 .טײצלאמ ןקידתבש ןטאז ,ןרעװש

 ־סיורא ןעמונעג יז ןוא גיצ יד ןדנובעגפא ךיא באה תבש א ןיא עקאט ןוא

 .לכעלאטש ריא ןופ ןריפ
 עלא טימ טפעלשעג יז באה ךיא ,ןײג טלאװעג טשינ סעפע טאה גיצ יד

 .תוחוכ
 הנכם יד .סאג רעד ףיוא טריפעגסיורא יז ךיא באה ךעלעמאפ ,ךעלעמאפ

 .רעטצנעפ ןכרוד ןעזרעד טשינ לאז רעצעמע זא ,ןעװעג זיא
 ןבענ ןיוש רימ ןענעז טא־טא .גיצ עטנשקעראפ יד טפעלשעג באה ךיא

 .הנכם םיוא ןי.יז טעװ הנכס יד ןוא ןאפש ראפ א ראנ .רעטצנעפ

 יז .גיצ יד פעלש ךיא יװ רעטצנעפ ןכרוד ןעזרעד עמומ יד טאה אד ראנ
 :סאג רעטנעצ רעד ןיא ןרעה טנאקעג טאה ןעמ זא ןגירשעצ ךיז טאה

 ...גיצ יד ...קיציא ...גיצ יד ...לםאי —
 םאװ ,גיצ יד •ןפיול ןביוהעגנא ךיא באה ,ײרשעג סעמומ ןיימ טרעהרעד
 ךיא .רימ רעביא ןעגנירפש וצ ןביוהעגנא טאה ,טפעלשעג םיוק רעירפ באה ךיא
 םיורא זיא רעטעפ ןיימ ,רעדליװ ןעגנורפשעג זיא גיצ יד ,רעלענש ןפאלעג ןיב
 :לוק א ףיוא טמעראילעג טאה יז .דײלקרעטנוא ןיא עמומ ןיימ ,םינותחת יד ןיא

 ...גיצ יד ,קיציא ...גיצ יד ...קיציא —
 ...טפעלשעג ךימ טאה גיצ יד ראנ ,גיצ יד טפעלשעג טשינ רעמ ןיוש באה ךיא

 .טפעלשעגטימ ךימ ןוא ענעקארשרעד א ,עטעװעדליװעצ א ןעגנורפשעג זיא יז

 ׳ןדיי טימ לופ ןראװעג זיא ,קידײל ןעװעג קירוצ טונימיא זיא סאװ ,סאג יד
 ־רעטנוא ;תולוק ענעמונאב טימ ןגירשעג ןבאה עלא ןוא ,רעדניק ןוא רעבייװ

 :ײרשעג סעמומ ןײמ ןפלאהעג
 ...גיצ יד ...קיציא ...גיצ יד ...קיציא —

 ןזאלטסוװאב א ןעמ טאה ךימ .ןטלאהראפ גיצ יד ןעמ טאה ףוס לכ ףוס
 ...ביוטש םענופ ןביוהעגפיוא

 ׳דײלג ןעװעג טשינ זיא סאװ ןכײלגוצסיוא םעפע וװרפ רעשירעדניק ןײמ
 .ןעגנולעג טשינ רימ זיא ,טכערעג ןעװעג טשינ זיא סאװ ןטכירראפ וצ סעפע

 עמומ רעד ײב ןעװעג רעדיװ זיא גיצ יד .טעב ןיא רעטפאילקעצ א ןגעלעג ןיב ךיא
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 .ןטײקפאלש עטכארטעגסיוא ןופ ןטילעג טאה סאװ ,הרקע רעד ,עשטכור

 ראג ענעי ןיא ײמאלאק טאטש רעד ןיא טליפשעגפא ךיז טא.ר ץלא סאד טא
 ןשינעעשעג ליפ יוזא ;ראלק טשינ ןענעז ןכאז ליפ יוזא ןעװ ,ןראײרעדניק עירפ
 .ףיוא טרעטיצ רעגאב רעשירעדניק א .ךעלדנעטשראפ טשינ ןענעז טלעװ רעד ןיא

 טקנעדעג רע סאװ ןדײז א טרילראפ דגיק א .דלארט רעטיור א טימ שטייב א
 וװ ,טרא רעדנא ןא ףיוא גיצ א ןלעטשוצרעביא וװרפ א ןוא םיוק־םיוק םיא

 .רשױ יפ לע טרעהעג יז

 .ץלא םאד טא

 ...ןדיי טימ טאטש א ןופ ןבילבעג רימ זיא םעפע ךאנ ןוא

 (1961 ראונאי 1 ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 גאטסטרובעג א טעװארפ עטאט ןיימ

 עשידלי עשימאניד םאד .עשראװ ןיא טבעלעג דיא באה 1928 ראי םעד טניז
 ןראװעג זיא עשראװ .טריריפסניא ןוא טרעטסייגאב ךימ טאה ןליופ ןיא ןבעל
 ןליופ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןעמוקאב ביל באה ךיא .םײה עתמא ןיימ
 יפ לע ןיב ךיא זא ,ליפעג סאד טאהעג באה ךיא .סטנעאנ ןוא סנגײא סעפע יװ
 ךאנ טימ ןוא סורדראפ ןפיט ןופ ליפעג א טימ .עינעמור ןיא ןריובעג תועט

 .1938 ןיא עשראװ טזאלראפ ךיא באה ײװמײה ןרעפיט

 טשינ ךיא באה ןליופ ןיא טבעלעג באה ךיא סאװ רעבא טי״יצ רעד ןיא
 ןוא װענעשעק ,סאי ,ץיװאנרעשט ןיא דנײרפ עגיימ ןוא החפשמ ןיימ ןםעגראפ
 ןעז וצ ןכאװ עכעלטע ףיוא טפאכעגפארא ךיז ךיא באה ראי סעדעי .טסעראקוב

 .עטנעאנ ענללמ טימ ןעגנערבראפ ןוא ךיז

 .טסאג וצ ןעמוקעג רעדיװ ראי סעדעי יװ ךיא ןיב ,טייצרעמוז ,1934 ןיא

 עמאמ יד .ץיװאנרעשט ןיא טעבראעג ןוא טבעלעג לאמטסנעד טאה עילימאפ ןיימ
 ןשידלי רעציװאנרעשט ןפיוא הבצמ ריא ףיוא .טיוט ראי ריפ ןעװעג ןיוש זיא
 טי_יצ ןופ זא ,ףאה ךיא .זרעפ רעשידלי א רענללמ טצירקעגסיוא זיא םלוע־תיב
 טנעײל ;הבצמ רעקיזאד רעד ראפ רעײגללבראפ א פא ךיז טלעטש טללצ וצ

 .״ןײג רעטײװ טעװ ןוא״ :דילסקלאפ ןשיליופ ןיא ךיז טגגיז יװ ,ןוא רעביא

 וצ ןעמוקעג לאמ א רעדיװ ,טגאזעג יװ ,ךיא ןיב 1934 רעמוז םענעי ןיא
 קראטש עטאט ןללמ ךיז טאה טיוט םעמאמ ןללמ טגיז .ץיװאנרעשט ןײק טסאג
 רעלציװ רעכעלײרפ רעד ,רעטסללמ־רעדללנש רעקנאלש לאמ א רעד .טרעדנעעג
 ןענעז ענללז ראה יד .ןראװעג ןפמורשעגנללא יװ סעפע זיא רעגאזלטרעװ ןוא
 רעדא גנאל ןעהעש רע טאה טעברא גאט א ךאנ .סללװ ןצגאג ןיא ןראװעג
 רעלעקנללװ א ןיא טפאכעגפארא ךיז רעדא ,רעדורב ןללמ טימ ךאש טליפשעג

 .״ןללװ עלעטרעפ א״ ןעקנירט

 טעמפ ןוא ןעמוקעגוצ רימ וצ רע זיא גאטרעמוז םענײש אזא םעגײא ןיא
 ףיוא טכאנ רעד ףיוא טנללה ךיד טעבראפ ךיא״ :טגאזעג רימ קידװעמעש יװ

 .״רעלעקגײװ ןיא ׳םידיסח יד׳ ײב ןללװ לזעלג א

 ראנ טשינ טאה רע סאװ ,ןבעל ןללמ ןיא לאמ עטשרע סאד ןעװעג זיא סאד
 לזעלג א ףיוא ןטעבראפ רעטםעװש ןוא רעדורב ןללמ ךיוא ראנ ,טסאג םעד ,ךימ

 .ןללװ
 ןטײװצ םעד רענײא ךיז ןבאה רימ ? םעצולפ םאװ •רעמ רעד אד זיא סעפע

 .ןענאטשראפ טשינ ןוא טקוקעגנא
 ־ןענילאראק רעד ןיא ןענופעג ךיז טאה םידיסח יד ןופ רעלעקנײװ רעד
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 טנפעעג ןבאה ,םידיסח רערעגעדאס ,קאטשנײװ סחנפ ןוא השמ ,רעדירב ײװצ .סאג
 זיא רע רעבא ,רשב ןעװעג זיא ןײװ רעד זא ,ויז טײטשראפ .רעלעקנײװ םעד
 ןײק טשינ ןײמ ךיא — טפאכעג ךיז ןבאה טאטש ןיא םײוג וליפא .טוג ןעװעג
 יד ײב ראנ סאד זיא ,ןײװ לזעלג טוג א ביוא זא — םיניבמ ראנ ,םירוכיש

 .״םידיסח״

 ןציזפא טנאקעג רע טאה ןײװ עלעטרעפ א ײב .ןיבמ א ןעװעג זיא עטאט ןי.ימ
 רעד יװ םעד ךאג טשרע ןוא גנוצ רעד ףיוא ןטלאה ןפארט ןדעי .ײװצ־העש א
 רע טאה ,ןעמוג םעד ןוא גנוצ רעד ןופ המפסה יד ןעמוקאב טאה ןייװ ןפארט

 .ןעגנולשעגפארא טשרע םיא
 .״ןםינעג״ ןופ ראנ /ףםיג״ ןופ ןטלאהעג טשינ רע טאה ןיבמ רעדעי יװ

 רערט א סטאג זיא ןײװ ןפארט רעטוג רעדעי זא ,ןעװעג זיא עמאיסקא ןינז
 .ןפראװ טשיג ךיז ןעמ ףראד ןרערט סטאג טימ ןוא

 רעטםעװש ןיימ ןוא רעדורב ןי.ימ ,ךיא — רימ ןענעז טכאנ רעד ףיוא םענעי
 .רעלעקנײװ ןיא ״םידיסח״ יד וצ ןעמוקעג —

 עלא ;דנײרפ סנטאט ןײמ — שיט םעד םורא .שיט רעטקעדעג ,רעגנאל א
 .״ןרערט סטאג״ טימ רעשעלפ עקיכײב ,עםיורג שיט ןפיוא .סרעטסינמ־רעדײנש

 רענײא ןוא דראב רעלעג ,רעסיורג א טימ ,דלי רעראד ,רעכיוה א ,עלעדנעמ ׳ר
 רע זיא ,טפעשעג םוצ ףתוש רעטקעריד א שטאכ ,םידיסח רערעגעדאם יד ןופ
 טימ רעלעט ןוא ןי.יװ רעשעלפ ןגארטעג טאה ,רענידאב רעד ןעװעג דימה

 .ימארטסאפ

 ןסאגעגנא ,רעדניק ,זדגוא טאה רע ;שיט םי.יב ןא ןביוא ןםעזעג זיא עטאט ןײמ
 .״םײחל״ זדנוא טימ ןעקנורטעג ןוא ןײװ ךעלזעלג וצ

 .םאראראט םעד :״? םעצולפ םאװ״ םעד ןענאטשראפ טשינ ץלא ךאנ ןבאה רימ

 זאלג א טימ ליטש ןציז זיא ליטס ןײז .ךרד סגטאט ןי_ימ טשינ סעפע זיא׳ס
 .״ןרערט עקיטכיל םטאג״ ןפארט ךאג ןפארט ןסינעג ןוא ךיז ראפ

 .ןראװעג ראלק ץלא זיא דלאב ראנ
 ןיא ןײװ זאלג א טימ לקנעב א ףיזא טלעטשעגפיוא ךיז טאה עטאט ןיימ
 עלעדנעמ ׳ר רעקידנעילפ רעד .טליטשעגנײא ךיז טאה למוט רעד .טנאה רעד

 .טנאה רעד ןיא ימארטסאפ רעלעט א טימ ןראװעג טרעוױלגראפ זיא

 .״ראי קיצפופ ןוא ריפ טלא טני_יה רעװ ךיא״ :ןביוהעגגא טאה עטאט ןי_ימ

 .טכארטראפ ךיז ןוא לזעלג םענופ ןאטעג פוז א טאה רע

 סעמאמ ןײמ ײב .גאטסטרובעג א — טכארטעג ךיא באה — םאד זיא סאד טא
 עמאמ ןיימ .געטסטרובעג ןײק טעװארפעג טשינ זדנוא ײב רענײק טאה ןבעל

 .״םעדאמ עשישטײד״ יד ןופ ןטלאהעג טשינ טאה

 ראי 54 טלא טני.יה רעװ ךיא יװ יוזא״ :טדערעג רעטי_יװ טאה עטאט ןי_ימ
 עטאט ןי_ימ ןוא ראי 54 ײב ןבראטשעג זיא ןועמש עדײז ןיימ יװ יוזא ןוא
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 טציא טראפ ןוז רעטסטלע ןײמ יװ יוזא ןוא ראי 56 י_יב ןבראטשעג זיא םהרבא
 ךיא לעװ יצ טשינ סײװ דיא לײװ — םיא ראפ דיא ליװ ,ןליופ ןײק קירוצ

 .״ןבעל ןײמ ןופ סעפע ןלײצרעד — ןעז לאמ א ךאנ םיא

 טקיטכילעג טאה םאװ ןוא טנאה ןיא ןטלאהעג טאה רע סאװ ,ןײװ זאלג סאד
 םע טאה ״יראמ אטנעמעמ״ רעד •רעלעקנוט ןראװעג רימ ךיז טכוד זיא ,דנאלב

 .טנטאשראפ

 זיא סאװ ,רעטסײמ־רעדיינש םוצ טדנעװעג ןעװעג ןענעז ןגױא סנעמעלא
 עלעדנעמ ׳ר רעקנילפ רעד .טנאה רעד ןיא ןי_יװ זאלג ןטימ לוטש ןפיוא ןענאטשעג
 ,טאה רע ;טגאה רעד ןיא ימארטסאפ רעלעט ןטימ ןענאטשעג ץלא דאנ זיא

 .טלעטשאב םע טאה׳ס רעװ ןסעגראפ ,סיוא טזייװ

 ,סע טסײה ,ןסאלשאב טאה רע .ריפני_ירא םעד טקידנעראפ טאה עטאט ןי_ימ

 ןענעז ראי 54 .גאטםטרובעג ןי_יז ןרעי_יפ וצ ןבעל ןי_יז ןיא לאמ עטשרע סאד
 עדײז ןי_יז ןבראטשעג זיא רעטלע םעד ןיא .עטאד עקיטכיװ א ןעװעג םיא ראפ
 ןלײצרעד טשינ סאװ ראפ ? ןעשעג ןאק׳ס סאװ טסײװ רעװ .עטאט ןי_יז ןוא
 ןוא רעלעקני_יװ א ןיא סאװ וצ ,יא .ןבעל ןגײא ןי_יז ןגעװ רעדניק עני_יז סעפע
 טשינ ןשטגעמ יד ןענעז ,סנטשרע ,זיא יןשטנעמ עדמערפ טימ שיט א ראפ
 ףיוא ״םיניבמ״ עלא .דני_ירפ עני_יז ןעװעג ןענעז םאד .עדמערפ ןײק ןעװעג

 .רעלעקנײװ רעײז ןוא רערעגעדאס יד ןופ םידיסח עלא ;ןי_יװ לזעלג טוג א

 םענופ רקיע רעד רעבא .עזארפ ןיא ןעװעג זיא ,טגאזעג יװ ,ריפנינרא רעד
 ןוגינ ןטריזיװארפמיא ןא טימ ןעגנוזעג טאה רע .ןעמארג ןיא ןעװעג זיא טנװא

 .ןבעל ןגײא ןייז ןגעװ ןעמארג עטריזיװארפמיא טימ ןוא
 סאװ סאד רעבא ,ןעמארג וצ ביל טאה עטאט ןי_ימ זא ,טסוװעג באה דיא
 יװ רעמ ךם א ,רעמ סעפע ןעװעג זיא טנװא םענעי טריזיװארפמיא טאה רע
 ;טסעטארפ א ןוא אטח לע ןא ,קיטײװ א ןוא יודיװ א ןעװעג זיא סאד .םארטשי־םארג

 ־חרזמ ןײלק א ןיא ןעגנאגעגפיוא זיא סאװ ,עני_יז טנגױ ענעגײא יד ןעגאמרעד א
 טקיװקעג דיז ןבאה םיריזח װו ,קראמ א טאהעג טאה סאװ ;עלעטעטש שיצילאג
 טריצאפש טאה גראװגנױ װו ,״עינאבעלק״ א ןגעװ ;ץחרמ ןיא ןדלי יװ עטאלב ןיא
 א ,קאמורפ א דלי א ןגעװ ;סעקאמורפ ןוא ןדלי עמורפ ןגעװ ;ןטנװא יד ןיא
 וצ טרעשאב ןעװעג זיא ןדײב סאװ רעקיוה א לרעדי_ינש א ןוא קינטנעצארפ

 .ןבעל ןי_יז ןיא עלאר עקידנרידיצעד א ןליפש
 .ןטנעמאמ עסיװעג זיולב ראנ ,ןלײצרעדרעביא ליװ ןוא ךיא ןאק ץלא טשינ

 .רבח א םענייז ןוא רעגנאמ ןועמש ,ןדײז ןי_יז טרעדלישעג טאה רע ןײש יװ

 .טיוט סנדײז ןי_יז וצ זיב ןראי־רדח ערעײז ןופ ןטלאהעגנא טאה טפאשרבח יד

 שיצילאג־תרזמ ןײלק א ןיא ,עטכישעג־ןתנוהי ןוא דוד עכעלרעדגוװ א זיא סאד
 .ןרערט םיורא טני_יה ךאנ רימ י_יב טפור סאװ ,עלעטעטש

 רבח ןי_יז זיא ,ןבראטשעג זיא ,עדײז־רעטלע ןי_ימ ,עדײז סגטאט ןי_ימ ןעװ
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 סרבח ןטסעב ןײז ןײז ספות טנאקעג טשיב טאה רע .ןכארבעצ ןצנאג ןיא ןראװעג
 טײצ ןײז ןעװ זא ״רבק א דיז ראפ טלעטשאב טאה רע ןוא .טיוט ןקיטײצירפ

 .רבח ןטבילאב ןײז ןבענ ןייז רבקמ םיא ןעמ לאז ,ןעמוק טעװ

 ,עדײז ןיימ .שרעדנא ןעשעג לאז׳ם זא ,טלאװעג טאה לרוג רעד רעבא

 דיי רעד״טאה אד .רבח סנדײז־רעטלע ןי.ימ ןופ רעירפ ןבראטשעג זיא ,םהרבא
 :ןברק א טכארבעג ,ןייז רבח ןײש יוזא טנאקעג טאה סאװ ,ראי ץנאג א ןופ

 זא״ ,ןעוועג זיא הנעט ןייז •רבק ןטלעטשאב ןייז ןופ טגאזעגפא ךיז טאה רע
 סנדייז ןײמ :טריפעגסיוא טאה רע ןוא .״רבזז ןטסעב םענופ רעכליב ןיא ןוז א

 .סנדײז־רעטלע ןיימ ןבענ ךיז טניפעג רבק

 זיא סאװ ראנ .רבח סנדײז־רעטלע ןײמ ןופ ןעמאנ םעד טשינ קנעדעג ךיא
 ךיז ןיא טגאמראפ טאה ראי ץנאג א ןופ דיי א סאװ ,זיא רקיע רעד ? ןעמאב א
 רעקראטש ןעװעג זיא טפאשביל יד ןוא ןדײ ןטײװצ א ראפ טפאשביל ליפ יוזא

 .טיוט םעבופ

 ןיא םידיסח יד ײב טפאשרבח רעד טא ןגעװ ןעגנוזעג טאה עטאט ןיימ ןעװ
 ןעוועג ןענעז ןעמארג עני.יז יצ ןרילארטנאק וצ ןסעגראפ ךיא באה ,רעלעקנײוו
 עלא טימ טליפעג באה ךיא .״עשיטסיכיזביא״ ראג יצ ,עשיטנאמאר ,עשיסאלק

 .עיזעאפ עתמא טרעהעג באה ךיא זא ,םישוחי

 אזא ןגעוו ;עדאיליא ןייז ןיא רעמאה ןעגגוזעג טאה טפאשרבח אזא ןגעוו
 םירבח יד ןוא ״עדאיליא״ רעד ןיא םירבח יד ראנ .ך״נת רעד טלײצרעד טפאשרבח
 ןײמ ןופ ןדלעה יד ןוא ,ןראה עקיטכעמ ןוא עסיורג ןעװעג ןענעז ד״נת ןיא
 א"ןופ ןדײ ,ןדײ עארג ,עטושפ ןעװעג ןענעז עיפארגאיב רעטמארגעג םנטאט

 .ראי ץנאג

 שיטעטאפ יוזא ןעװעג זיא יודיװ רענעגבוזעג סנטאט ןײמ ןיא ץלא טשינ רעבא
 ןלאמעג רע טאה טא .םירבח ייווצ ןשיווצ ,טפאשביל יד ,הבהא יד יוו ,ןייש ןוא
 .לטעטש ןיא םארקלעמ א טאהעג טאה יז .עטאלז עמומ ןייז ןופ טערטראפ םעד

 ןוא .םורא רעפרעד עשירעיופ יד ןופ האובת יד טפיוקעגפיוא יז טאה טײצטינש
 םיא טלעפ׳ס זא ,טפאכעג ךיז טאה רעיופ רעגעי רעדא רעד ןעװ ,טײצרעטניװ
 עמומ רעד וצ ןעמוקנא טזומעג רע טאה ,דניזעגזיוה ןײז ראפ לעמ לסיב א םיוא
 רעיופ םעד טאה עטאלז עמומ יד .לעמ לקעז א ןפיוקראפ םיא לאז יז עטאלז

 ןעװעג טשינ ריא ײב זיא גאװ יד זןעד סאװ ראנ ,גראב ףיוא ןבעגעג וליפא
 ןיימ טאה טנעצקא ןצנאג םעד .סופ א ןלעטשוצ טגעלפ יז תמחמ ײא־ײא־ייא
 ריא ןלאמעג טשינ טאה רע .םופ םעטאלז םעמומ ןײז ףיוא טלעטשעג עטאט
 עמומ רעד ןלאמ םבטאט ןײמ .סום ריא ראנ ,טלאטשעג ריא טשינ ןוא םינפ
 םעטאלז עמומ רעד .טייקרעטיב ןוא םזאקראס טימ לופ ןעוועג זיא סופ סעטאלז
 ,טײקידרשױ־טשינ ןופ לאבמיס א ראנ ,סופ ןייק ןעוועג טשינ רעמ ןיוש זיא סופ

 ענשאפעראה ,עכעלרע ,עקידלושמוא ןדײל סופ אזא בילוצ .טײקכעלרע־טשינ ןופ
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 .סופ סעטאלז עמומ רעד ןעקנעדעג ןוא ןפאכ לאמ א דיז טעװ רעיופ רעד .ןדיי

 ףראד רעװ .רעײפ ןפיוא לטעטש עצנאג םאד ןעגנערב ןאק עטאלז עמומ ןײא
 ... ? סעטאלז עמומ יד — ײז

 ,קאמורפ רעד דלי רעד ןעװעג זיא רעװ ? עטאלז עמומ יד ראנ ןעד יצ ןוא

 ײב וליפא ןטנעצארפ עםיורג ןעמונעג טאה םאװ ,החפשמ רענעגײא רעד ןיא
 .טנוכשמראפ ןעװעג םיא ייב זיא לטעטש עצנאג םאד ?החפשמ רענעגײא רעד

 טצכערקעג ןבאה ןדיי עלא .ןלאצסיוא טנאקעג טשינ םיא ייב לאמ ןײק דיז טאה ןעמ
 ליפ יוזא ןעק רע ,טײקיגײלק א .דובכ ןבעגעגפא ךאנ םיא טאה ןעמ .טלאצעג ןוא
 ןעמאמ ןי.יז ןעזעג לאמ טפא טאה עטאט ןי.ימ .קינײװנםיוא ףיוא ארמג טאלב
 ורועיש ןײק טשינ ראג טמענ׳ס זא .ןלאצ רעדיװ ןיוש ףראד ןעמ .עטנײװראפ א
 ־רעביא קראטש ךיז טאה ,לגנלי א ןעװעג טלאמעד זיא םאװ ,עטאט ןי.ימ
 ,ןעמאמ רעגעגײא רעד ןופ טשיג ןרערט יד טימ ןוא גראז רעד טימ ןעמונעג

 ,קאמורפ רעד .תורצ עבלעז יד טאהעג ןבאה עלא .לטעטש ןצנאג םענופ ראנ

 רענײק ןוא טנאה רעד ןיא לטעטש עצנאג סאד טאהעג טאה ,קינטנעצארפ רעד
 ךאנ טםעומש רעװ .טראװ דיוה א ןגאז וצ ,ספיפ א ןבעג וצ טגאװעג טשיג טאה

 .לוק א ףיוא ןריטסעטארפ

 ...זיב

 ךיוא אמתסמ זיא רע .רעקיוה א ,לרעדללנש א טבעלעג טאה לטעטש ןיא
 טאה טנעמאמ ןסיװעג א ראנ .לטעטש םענופ ןדלי עלא יװ טנובשמראפ ןעװעג
 ןוא רעד זא ,ףראד ןעמ װו טראד ןבירשעגגא ןוא ןבעל םאד טלעטשעגנללא רע

 .ץעזעג ןגעק זיא סאװ ןטנעצארפ עכלעזא טמענ רעד

 ןיא טצעזעגנללרא קיטנעצארפ םעד ןוא גנושראפסיוא ןא טכאמעג טאה ןעמ
 .הסיפת

 סעפ ןיא ןעװעג ןעגעז עלא ראנ ,טמעטאעגפא ללרפ טאה לטעטש עצנאג סאד
 :רעקיוה םעד לרעדללנש ןפיוא

 ״!ןדלי א ןרסמ לאז דלי א״
 סאד זיא ,לגנלי א ןעװעג טלאמעד ךאנ זיא סאװ ,ןטאט ןללמ ראפ ראנ
 ןדלי .ןגיװשעג ןוא טצכערקעג טאה לטעטש ץנאג א .דלעה א ןראװעג לרעדללגש
 קינטנעצארפ םעד ןגארטעגנגעקטנא ןוא טלכײמשעג ןבאה דרעב עטגראזראפ טימ

 ...:לרעדללנש ןײא ראנ ״תבש טוג״ םעד ןוא ״ןגראמ טוג״ םעד

 .רעדללנש א ןרעװ וצ ןסאלשאב טאה עטאט ןללמ ןוא

 רעײמאלאק א ללב לגנלינרעל א ןראװעג ןוא ײמאלאק ןײק סופ וצ קעװא זיא רע
 .רעטסללמ

 ןאטנא םיא לאז ןוז רעטסטלע ןללז .ןםארדראפ קראטש םע טאה ןדײז ןללמ
 .השוב אזא

 :טגערפעג םיא טאה ןעמ ןעװ ןוא ןטאט ןללמ טימ זגורב ןראװעג זיא רע
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 רעגנאמ קיציא

 1 רעדײנש א ןופ רענעש הלגע־לעב א זיא סאװ טימ —

 :ץפיז א טימ טרעפטנעעג רע טאה

 ךיז ןענרעל ײז זא .טנײמ ןעמ יװ דרעפ עכלעזא טשינ ןענעז דרעפ —
 ־לעב רעד ןאק ,געװ םעד ןענעק דרעפ יד זא ןוא .ײז ןעקנעדעג געװ א סיוא
 פאק רעד .טשינ סאד ןעק הכאלמ־לעב א רעבא .רפס א ןיא ןקוקנײרא הלגע

 .רפס םײב טשינ ןוא טעברא רעד י_יב ןײז םיא ײב זופ

 רע טאה טראד .ײמאלאק ןיא הכאלמ יד טנרעלעגסיוא ךיז טאה עטאט ןײמ
 .הוח רעטכאט סרעדארב קיציא טימ טאהעג הנותח

 טגעלפ רע זא .ןראי עגנאל ןטלאהעגגא טאה ןדײז זײמ ןופ זגורב רעד
 טימ .רעדניק יד ןוא ןעמאמ ןי_ימ ןעזעג ראג רע טאה ײמאלאק ןײק ןעמוק

 .טראװ ןײק טדערעגםיוא טשינ רע טאה ןטאט ןײמ

 טאה רע .ןטאט ןי_ימ ןעװעג לחומ עדײז ןיימ טאה טעבנטיוט ןפיוא טשרע
 .ןײז חילצמ ןסײהעג םיא ןוא טנאה יד טגגאלרעד םיא

 ןיא טנװא־רעמוז םענעי ןיא ןעגגוזעג עטאט ןיימ טאה ןעמעלא םעד ןגעװ
 .גנאזעג טריריפסניא ןא ןעװעג זיא׳ס .רעלעקנײװ ןיא ״םידיסח״ יד ייב ץיװאנרעשט

 סאװ ,זיא דאש רערעסערג א .ןטנעמאמ עסיװעג ראנ קנעדעג ךיא םאװ דאש א
 טאה רעצעמע סאװ ןוא רעטרעװ עטמארגעג עני_יז טנכײצראפ טשינ באה ךיא

 .ןוגינ ןטריזיװארפמיא םעד טנכײצראפ טשינ
 .ןלאפעגני״יא טשינ םענײק זיא׳ס זא ,טכירעגמוא יוזא ןעװעג זיא ץלא

 ןגיוא עטשודיחראפ עצראװש יד ןוא ןרערט סרעטסעװש ןײמ ראנ קנעדעג ךיא
 .רעדורב ןי_ימ ןופ

 ראפ טנאמרעד ךיז טאה עלעדנעמ בר .לקנעב םענופ פארא זיא עטאט ןי_ימ
 .ימארטםאפ טימ רעלעט םעד טגארט רע ןעמעװ

 ףיוא ןליופ טזאלראפ באה ךיא רעדײא ,1938 ןיא ,רעטעפש ראי ריפ טימ
 .לסאי רעטעפ ןי_ימ טימ ןענעגעזעג ךיז ײמאלאק ןײק ןראפעגנײרא ךיא ןיב ,דימת

 ןתמא ןא ףיוא יז זיא ףוס לכ ףום .טיוט ןעװעג ןיוש זיא עשטכור עמומ יד
 .ןבראטשעג ןוא ןראװעג קנארק

 ליבאמאטיוא ןי_יז טימ טריפעגנײרא ךימ טאה שירפ ראטקאד רעײמאלאק רעד
 עלא טאהעג ןראי־רעדניק עניימ ןיא טאה סאװ עלעטעטש סאד .טעשטפאטס ןײק

 .םערא ןוא ןאטאנאמ ,ארג ןעזעגסיוא טאה ןענח

 ײז .םלוע־תיב ןפיוא טריפעגפיורא ךימ ןבאה טעשטפאטם ןופ ןדלי עכעלטע
 ןײמ ןופ ןוא ןדײז־רעטלע ןיימ ןופ םירבק ײװצ יד טכוזעגפיוא רימ ראפ ןבאה
 טנעאנ יוזא ;טנעה עני״ימ טימ ןעמונעגמורא תובצמ עדײב באה ךיא .ןדײז

 .ןטײװצ םוצ רענײא ןעװעג ײז ןעגעז

 יד ייב טכאנרעמוז רענעי ןיא ןעגנוזעג טאה עטאט ןיימ ױו ןעװעג זיא׳ס
 ןדיי רעטעשטפאטס יד י_יב טגערפעגכאג ךיז באה ךיא .רעלעקנײװ ןיא ״םידיסח״
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 ,ןדײז ןײמ ראפ רבק ןײז ןטארטעגפא טאה סאװ רבח סנדײז־רעטלע ןי״ימ ןגעװ
 ײז רעבא ,ןדײ ערעטלע ןעקבעדעג רשפא .טםװועג טשינ טאה רענײק רעבא

 .םלוע־תיב ןפיוא ןעגנערב וצ ײז רעװש .םײה רעד ןיא ןציז

 ײװצ יד ןעמונעגמורא ןטלאהעג ,םלוע־תיב ןפיוא ןענאטשעג גנאל ןיב דיא
 ןײז ףראד רע ;טכאנ טרעװ׳ס זא ,טנאמרעד רימ טאה שירפ ר״ד זיב תובצמ
 םיא וצ ןפאכנינרא דיז ךיא לעװ רשפא .ןטראװ ןטנעיצאפ .ײמאלאק ןיא קירוצ
 — גנוצעזרעביא ןי״יז ןופ סעפע ןענעײלרעביא רימ רע טעװ טנװא ןיא ןעצ םורא

 ״טסואפ״ סעטעג ןופ גנוצעזרעביא רעד ףיוא טײצ ערעגנעל א ןיוש טעברא רע
 .שידלי ףיוא

 ־ינײלק א ןעװעג זיא ליבאמאטיוא םעד טימ ײמאלאק ןײק קירוצ געװ רעד
 ןטימ .רעגנעל ךס א ,ךס א טרעיודעג סע טאה דיוב סנדײז םעד טימ .טײק
 סנדײז ןײמ טימ .עזארפ עלאיוױרט לקיטש א ןעװעג געװ רעד זיא ליבאמאטיוא
 סנדײז ןיא .עמעאפ עכעלרעדגוװ א ןעװעג געװ רעבלעז רעד זיא לאמ א דיוב
 ןראפעגטימ ןענעז רימ טימ .רישזאסאפ רעקיצנײא רעד ןעװעג טשינ ךיא ןיב דיוב
 :רעדנװו טימ לופ ןעװעג זיא זדנוא ראפ ץלא ןוא .עני״ימ ןראי־רעדגיק עירפ יד

 רעד ךיז טרעבליז טא ןוא לײה א זיא טא .עקנאל א עז ,דלאװ א עז ,די״יט א עז
 ענרעבליז א יװ ײמאלאק ןוא טעשטפאטס ןשיװצ טפיול טורפ רעד וליפא .טורפ

 .םיביבמ ףיורעד ןענעז ןטעאפ ןוא רעדניק ראנ םאװ ,רונש

 (1961 ראורבעפ 1 ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 טעשטפאטס ןיא עבואט עבאב רעד ייב

 ןאראפ .יוזא ןייז עקאט ףראד רשפא .טליפשעצ רימ ײב ךיז טאה ןורבז רעד
 ןרעװ לאמא םענעגײא םענופ ןדאזיפע ןוא ןטלאטשעג ןעװ רעטלע עםיװעג א
 טשינ ביוא״ :גנונעראװ רעטצעל א טימ ןורבז ןײד י.יבראפ ןרעטיצ ײז .ךאװ
 .וױטארעפמיא םעד טסליפרעד וד .״דימת ףיוא ןשעלראפ ךיז רימ ןלעװ ,רעטציא

 .״וד״ — ןענעז ײז ,טולב ןוא שײלפ ןעװעג לאמ א ןענעז ןורכז ןיא סנטאש יד

 .טעשטפאטס ןופ עבואט עבאב יד ןענאמרעד טציא ךיא ליװ עקאט ראפרעד

 ןענעז ןרעטלע סעמאמ ןײמ .קנעדעג ךיא סאװ עבאב עקיצנײא יד זיא יז
 םעמאמ ןי.ימ ךאנ םײה ךיא .ןראװעג ןריובעג ןיב ךיא ןעװ טיוט ןעװעג ןיוש
 סעמאמ ןי.ימ ךאנ ןסײה רעטסעװש עגנױ ןי_ימ ןוא עניזוק ערעטלע ןי.ימ .רעטאפ

 .עמאמ

 ןי.ימ ןופ עבאב יד ןעװ .עמאמ ענעגײא ריא טקנעדעג טשינ טאה עמאמ ןיימ
 ריא ןופ .דניק ןײלק א ןעװעג ךאנ עמאמ ןי.ימ זיא ,ןבראטשעג זיא דצ סעמאמ

 .ןעמאנ א ןבילבעג זיולב זיא

 ןיא זיא רע .רעטאפ ריא ןגעװ טלײצרעד טפא עמאמ ןי_ימ רימ טאה ראפרעד
 .טײל וצ י.יס ןוא טאג וצ י_יס — טלאטשעג עלאעדיא ןא ןעװעג ןגיוא סעמאמ יד

 ןי_ימ ןופ עדײז רעד .״סקעלפמאק־רעטאפ״ א טאהעג שוריפב טאה עמאמ ןי_ימ
 רעריצעפאט קיציא ןפורעג םיא טאה ןעמ ןוא רעריצעפאט א ןעװעג זיא דצ סעמאמ

 .רעדארב קיציא רעדא

 םיא טאה ןעמ רעדא ,דארב ןופ טמאטשעג עקאט טאה קיציא עדײז רעד יצ
 .טשינ ךיא םײװ ,ליכשמ לקיטש א ןעװעג זיא רע לי_יװ ראפרעד רעדארב ןפורעג

 .טגערפעגרעביא טשיג םעד ןגעװ לאמ ןײק יז באה ךיא

 רעטאפ ריא יװ ,ץלאטש טימ טלײצרעד רימ טאה יז יװ ראנ קנעדעג ךיא
 ־שרעה רעדורב ןטסטלע ריא קראמ ןטימ ןיא שטעפ טגנאלרעד לאמ ןײא טאה
 רעטבינװאב יעד ןוא ,רעדניק טימ בי_יװ א טאהעג לאמטסנעד ןיוש טאה סאװ ,לכעמ
 .גײװש א טכאמעג ןוא — השוב יד ןוא שטעפ יד ןעגנולשעגפארא טאה רעדורב

 .ןטאט ןראפ ןעװעג זיא ץרא־ךרד אזא

 י שטעפ יד ןופ הביס יד ןעװעג זיא םאװ ןוא
 ־עגנא טאה ,רעריצעפאט א ןעװעג ךיוא זיא סאװ ,לכעמ־שרעה רעטעפ ןי_ימ
 ןא ,ןטיה ךיז ףראד בנג א ראנ״ .ןסיװ סנדײז ןי_ימ ןא טעברא לקיטש א ןעמוג
 .״ןטאט םענעגײא ןא ראפ טרפב ןטיה וצ םאװ טשינ ךיז טאה שטנעמ רעכעלרע

 ןעװעג זיא טלײצרעד םיא ןגעװ טאה עמאמ ןי_ימ סאװ ןעמעלא םעד ןופ
 ;קאמורפ ןײק טשינ רעבא ,םורפ ;ליבשמ א דיי א ןעװעג עקאט זיא רע זא ,ראלק
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 ףיוא .טצנאלגעג דימת ןבאה ךיש יד ;טמעקראפ טאלג ןוא טגעליפעג דראב יד
 .עלעקנערפש ןײק ןעװעג טשינ זיא עני״יז םידגב יד

 טפאכעגפיוא ךיז טאה ןוא קנארק טםנרע ןעװעג זיא עמאמ יד ןעװ וליפא
 א טימ ןוא טרעדנאװעגמורא ןגיוא עריא ןבאה ,ףאלש ןשיטילאראפ ןימ א ןופ

 :טגערפעג יז טאה ליומ ןטריזילאראפ־בלאה
 םענעי ןיא ןענאטשעג זיא רע ,ןעװעג אד טשרע ךאד זיא רע ז רע זיא װו —
 ־ריצאפש סאד טנעקרעד וליפא ךאד באה ךיא .רימ ףיוא טקוקעג טאה רע .לקניװ

 ...טנאה ןײז ןיא עלעקעטש
 ןגיוא עריא זיב טירט י_יב טירט ןעגנאגעגכאנ ריא זיא שזאמיא־רעטאפ רעד

 .ןשאלעגסיוא דימת ףיוא ךיז ןבאה
 עשראװ ןופ ןראפעג לאמ ןײא ןיב ךיא סאװ ,רעדנוװ ןײק טשינ עקאט זיא
 ףיוא טלעטשעגפא טונימ עכעלטע ףיוא ךיז טאה גוצ רעד ןוא טשעראקוב ןײק
 ןשטנעמ יד ןשיװצ עז ךיא זא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טאה ײמאלאק עיצנאטם רעד
 ןענעז ײז .עבאב ןי״ימ ןוא עדײז ןײמ :סנטאש ײװצ עמראפטאלפ רעד ףיוא
 ־ײבראפ ףראד לקינײא רעײז זא ,ןימלע־תיב רעײמאלאק ןפיוא ןראװעג ראװעג

 םירבק ערעײז ןופ טלי״יאעג ךיז ןבאה ײז .עיצנאטםנאב רעײמאלאק יד ןראפ
 דלעפ םענופ ןסירעגפא וליפא טאה לדנײש עבאב יד .ןסירגאב וצ םיא סיורא
 עקיטגײה ןופ עדאמ יד זיא יוזא לײװ ,לצגערק א ײז ןיפ טכאמעג ןוא ןעמולב
 ײז יוזא יװ ,ןעװעג זיא ערעײז הגאד עקיצנײא יד .טסאג א ןסירגאב וצ טי_יל
 רע ןוא ןעזעג טשינ לאמ ןײק םיא ןבאה ײז זא ,לקינײא רעײז ןענעקרעד ןלעװ

 .ןעזעג טשינ לאמ ןײק ײז טאה
 עכלעזא ןרעהעג רשפא ןוא .סעיצאניצולאה עשיטעאפ ןיוש זיא םאד ראנ

 .״ןראומעמ״ ןימ םעד וצ ךיוא סעיצאניצולאה עשיטעאפ

 סנטאט ןי_ימ ןעװעג ןענעז טנעקעג באה ךיא סאװ עבאב־עדײז עקיצנײא יד
 ןוא דניק א ןעװעג ךאנ ןיב ךיא ןעװ ןבראטשעג זיא םהרבא עדײז רעד .ןרעטלע
 ןוא רעראלק ךס א ךיא קנעדעג עבויאט עבאב יד .םיוק־םיוק םיא קנעדעג ךיא

 .ןלײצרעד עקאט ךיא ליװ ריא ןגעװ ןוא רעכעלטייד
 ריא י_יב טאה ץלא .עקנילפ א רעבא ,עגעדיי עראד ,ענײלק א ןעװעג זיא יז
 טאה יז .ןקאבעג ןוא טמיורעג ,טכאקעג טאה יז .טנעה יד רעטגוא טנערבעג
 טאה ןעמ װו לטײלק ענרוטאנימ א ןעװעג זיא בוטש עסיורג יד .זדנעג טעװאכעג

 .טשינ סאװ ןוא עדאלאקאש א ,ךלימ רעטיל א ןפיוק טגעקעג

 .עקיאמ ןוא עניארב ,רעטכעט ײװצ עריא ריא ןבאה ןפלאהעגםיורא

 זא סאװ ,פעצ עדנאלב־דלאג טימ ,לדײמ ןײש א ןעװעג זיא עניארב עמומ יד
 טאהעג טאה יז .ינק יד וצ זיב טכײרגעג ראה עריא ןבאה ,טמעקעצ ײז טאה יז
 טאהעג טאה יז .רעגנױ ןעװעגי זיא עקיאמ עמומ יד .ןגיוא עשירעפיטש ,עאלב
 טי_ישראפ ןפראװעצ טשינ לאמ ןײק ראה עריא טאה יז .ראה עדנאלב־סקאלפ
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 ,ענעטלאהעגקירוצ ,עליטש א ועװעג יז זיא ללכב העטםעװש ערעטלע ריא יװ

 םעד ןא ,רעלעה ןעװעג זיא ןגיוא עריא ןופ אלב סאד .עטכארטראפ דיז־ויא וא
 טדערעג ,ליטש טעברא ריא ןאטעג ,ליטש ןעגנאגעג זיא יז .לרעײפ ןשירעפיטט
 ,ךיא סײװ טנינה .טלעוו רענעי ןופ יוו אזא ןעוועג זיא לכיימש ריא וליפא ;ליטש

 .גנוי ןבראטש וצ טרעשאב זיא ייז םאוו ,ענעי ןגאמראפ לכיימש אזא זא

 טזאלעגםיוא לאמ א עבואט עבאב עביל ,עטוג יד טאה ריא וצ אקװד ןוא
 .סעכ ןצנאג ריא

 ןסיורד ןיא לעװש רעד ףיוא ןענאטשעג טכאנראפ א ןיא זיא עקיאמ עמומ יד
 וײש א ןעזעג .ןעגנאגעגײבראפ זיא רערעללוש רעשינלארקוא רעגנױ א .זיוה ןראפ

 יד .טוה םעד ןעמונעגפארא ריא ראפ רע טאה ,זיוה ןראפ ןײטש לדײמ שידלי
 .פאק ןטימ ןאטעג לקאש א טאה עקיאמ עמומ

 עצנאג יד ןעזעג ןוא רעטצגעפ ןכרוד טקוקעגסיורא עבאב ױ_ימ טאה דארג
 :רעהראפ א ףיוא ןעמונעג יז ןוא עקיאמ עמומ יד ןפורעגנללרא טאה יז ,ענעצס

 ן ץעגײש ןשינלארקוא םעד וטםנעק ןענאװ ןופ —
 .טשינ םיא ןעק דיא —

 י טוה םעד ןעמונעגפארא ריד ראפ רע טאה סאװ ראפ אט —
 .טשינ סײװ דיא —

 ? פאק ןטימ טלקאשעג םיא וצ וטםאה םאװ ראפ —
 ...ךיא באה ,טסירגאב ךימ טאה רע זא —

 יד ריא טאה רעמ ץלא ,טרעפטנעראפ דיז טאה עקיאמ עמומ יד רעמ םאװ
 ןשינלארקוא מעד ןעק יז זא .ןעװעג דשוח יז טאה עבאב יד .טביולגעג טשינ עבאב
 יװ .עטנאקאב דיז ןסירג יוזא ...יוזא םתם טשינ דיז טםירג ןעמ זא .רערעל
 י טנעקאב דיז ײז ןבאה װו ז רעטנאקאב א רעריא וללז וצ רענלארקוא רעד טמוק
 עבואט עבאב רעד ראפ זיא ןענײװ ריא .טנײװעצ ריז טאה עקיאמ עמומ יד
 טנראוועג רעגניפ ןטימ טאה יז ;רעמ רעד אד זיא סעפע זא ,זללוואב א ןעוועג

 :עמומ ןללמ

 .עטיוט א ןעז רעכיג ךיד דיא ליװ ,ץעגייש א טימ רעדײא —

 ןוא גנוסירגאב עקילעפוצ א יװ ןעװעג רעמ טשינ עקאט זיא׳ס זא ,ךעלגעמ
 .ראלק זיא ךאז ןײא רעבא ,דשח ריא טימ טכערעגמוא ןעװעג זיא עבאב ןילמ

 ןטיהראפ טלאװעג ײז .רעטכעט ערעײז רעביא טרעטיצעג ןבאה סעמאמ עשידלי
 ראפ תוביס גונעג טאהעג ןבאה ײז .ןרעװ טדמערפעגפא ןופ תוחוכ עלא טימ
 .ןדלי וצ האנש רעײז טימ רענלארקוא יד טנעקעג טוג ןבאה ײז ;םידשח ערעײז
 ןזיװעגסיורא עיצילאג־חרזמ ןופ רענלארקוא יד ןבאה הפוקת־רעלטיה רעד ןיא
 ־מוא ןענעז סעקיאמ עמומ עקידתועינצ ,עליטש עכלעזא ליפיװ .ןענעז ײז רעװ

 ...טנעה עשינלארקוא ךרוד ןעמוקעג

 רעטשרע רעד ראפ דאנ ,גנױ ןבראטשעג זיא עקיאמ עמומ ןי_ימ סאװ קילג א
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 .טיוט ןקיטײצגנױ ,םענעגײא ריא טימ ןבראטשעג זיא יז .המחלמ־טלעװ
 ריא ראפ טאה סאװ ,רערעללוש ןשינןארקוא ןא ןופ טנעה יד ךרוד טשינ ןוא

 .לטיה םאד ןעמונעגפארא ןטי״יצ ספעזאי־ץנארפ ןיא לאמ א
 באה סעמומ עקיטכיל ײװצ עכלעזא טימ סאװ ,רעדנוװ ןײק טשינ זיא׳סי
 ךימ ןבאה ײז .רעםאװ ןיא שיפ א יװ ,סע טגאז ןעמ יװ ,טליפעג ךיז ךיא
 עניי ק סאד •ןבעגעגכאנ ץלא רימ טאה עבואט עבאב ןי״ימ ןוא ,טלטרעצראפ
 ץנאג א טקנעבעג באה ךיא ןוא בוט־םױ א ןעװעג דימת רימ ראפ זיא עלעטעטש
 .אמ א ךאנ לאז ךיא ידפ ,עיצאקאװ־רעמוז רעד ףיוא טראװרעד םיוק ךיז ןוא ראי

 .טעשטפאטס ןײק ןראפ ןענעק
 םעד וצ ףראד ןטנעאנ ןיא עקיאמ עמומ רעד טימ ןעגנאגעג ךיא ןיב טא

 םײייא טא׳י עמומ יד •יק יד זקלאמעג ןגיוא ערעזדנוא ראפ טאה סאװ ,רעיופ
 יד טא׳י עבאב יד •לטעטש ןיא ךלימ רענעקלאמעג־שירפ טימ ןאק יד ןגארטעג
 א ןעװעג ךיוא זיא טסנידראפ רעצארג ראפ א .ךעלשעלפ ןיא טפיוקראפ'ךלימ
 ,םיוא טזי.יװ ,זיא עיגאװעראה ערעװש סנדײז םעד .האצוה רעד וצ רעי_יטשוצ

 רעדלעװ יד ןופ ץליהעג טריפעג בור סאד טאה עדײז רעד .גונעג ןעװעג'טשינ
 .ײמאלאק ןײק ןרישזאסאפ דיוב ןי.יז טימ טריפעג רע טאה ןטלעז .ןטאפראק יד ןיא

 זיולב רימ ךיז טכוד רשפא ןוא .סנײש א רעבא ,ןבעל םערא ןא ןעװעג זיא׳ס
 .ןגיוא עשירעדניק טימ ןעזעג ץלא באה ךיא לײװ ,יוזא ןעװעג זיא׳ס זא ,סיוא
 ז־מ •םויא זסיר ןוא ןקעלפ עלא יד טלעטשראפ טאה טפאשביל םעבאב ןײמ
 יד ׳זצפיז עליטש יד טכאמעג רעדלימ טאה ןטשרעביוא םעד ןיא ןוחטב םנדייז

 .ןגראמ ןראפ ןגראז ןוא ןטסגנא ענעטלאהאב
 טצירקעגגײא ךיז טאה סאװ ןראי־רעדניק עירפ ענעי ןופ דליב א זיא טא

 :דיל ןיא ןעגנאגעגפיוא רעטעפש זיא ןוא טימעג ןיימ ןיא

 טעה־טעה־טעה ןופ געט־רעמוז־ףוס עקינוז יד
 ,ןורכז ןי_ימ ןיא לאמ ןטצעל םוצ ףיוא ןעילב

 ׳ןראק זיא ץײװ טימ ,סענילאק ןוא סענילאמ טימ
 .טעשטפאטס ןיא ,לטעטש סנדייז זי.ימ ןיא

 .סיל-יל־ירט טימ לופ ןענעז ןםאג יד ןיא רעמײב יד

 •דאר א ןיא ןעילפ ףיוהלוש ןרעביא ןביוט־רעבליז יד

 טאג ןקידעבעל םעד גנאזעגביול א ,חבש א
 .סירפרעדניא עקידרעמוז־ףוס עקינוז יד ראפ

 .טנאה ןיא שטײב יד טמענ רע .פא טנװאד עדײז רעד

 — טנאפשעגני_יא ןגאוו ןיא ןעייטש דרעפ עראק יד

 .געװ ןטײװ ןיא ךיז ןזאל וצ טי_יצ
 ,ץלאה רעטניװ ןראפ ןעגנערב רע טעװ רעדלעװ יד ןופ
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 ,סטלאצעג ןא ןרישזאסאפ רע טריפ וצ ןיהא

 .געט־רעמוז־ףוס עקינוז עטצעל יד

 ־רעמוז־ףוס עקינוז עטצעל יד טימ ןדנוװשראפ ךיוא זיא עדײז רעד זא ןוא
 יד ;זױה ןראפ עצענרעק יד ;קראמ ןיא זיוה סנדײז םעד ןבילבעג זיא ,געט
 גאט ייב זיוה ןרעביא ןוז ענעדלאג ,עסיורג א .סעמומ עגנױ ײװצ עניימ טימ עבאב

 .טכאנ י.יב ןרעטש לאצ ןא טימ למיה א ןוא

 ,םישדח־עיצאקאװ עינרפ יד ףיוא טראװרעד םיוק ךיז דיא באה ראי סעדעי ןוא

 .טעשטפאטס ןײק עבואט עבאב רעד וצ ןראפ וצ ידכ

 ליפ יװ .ײמאלאק ןײק םעפולם־ףארגעלעט יד טלײצעג דיא באה ןאגאװ ןיא
 ־רעשט ןופ געװנאב םעד םיוא־גנעל סעפולם־ףארגעלעט ןעװעג ןענעז רעגײטש א
 .לאצ רעײז יונעג טסוװעג דיא באה ןראי־רעדניק עגי״ימ ןיא ? ײמאלאק ןײק ץיװאנ

 .ןסעגראפ דיא באה טנײה

 ןופ געװ םעד עזאפ סעברעװ יד ןלײצרעביא טוװרפעג וליפא באה ךיא
 רימ זיא׳ס ראנ ,רופ רעד ףיוא ןסעזעג ןיב ךיא ןעװ ,טעשטפאטס ןײק ײמאלאק
 ־נפאלש א ןוא ןראװעג ןפאלשטנא דימת ןיב דיא לײװ ,ןעגגולעג טשינ לאמ ןײק

 .זיוה םעבאב ןײמ ןיא ןגארטעגנײרא ךימ ןעמ טאה ןקיד
 יד ןוא ,דלאגנוז ןוא גאט ןעװעג זיא טפאכעגפיוא דיז באה דיא ןעװ ןוא
 ראה עדנאלב־דלאג עריא טמעקעצ ןוא לגיפש ןראפ ןענאטשעג זיא עניארב עמומ
 טבעװשעגמורא טאה עקיאמ עמומ יד .ינק יד זיב טכײרגעג ריא ןבאה סאװ
 ־רעבירא דיז טאה יז ;דימת יװ רעמיצ ןרעביא ,עדגאלב־ןסקאלפ א ,עליטש א

 .ןפיל עניימ ןפיל עריא טימ ןאטעג טעלג א ,רימ רעביא ןגיובעג

 .לקיציא ,ריד ןגראמ טוג א —

 ריא ןאטעג ןוא ,לטעב ןיימ ןופ ליטש יוזא טקנופ טבעװשעגקעװא טאה יז
 ןסאלשראפ ףיט טיוט ןגגױ ריא ןופ דוס ןטימ .דימת יװ ליטש זיוה ןיא טעברא
 ,ןלאפעגנײא טשינ ראג זיא םענײק ,טפאכעג טשינ ךיז טאה רענײק זא ,דיז ןיא

 •לייװרעד ףיוא אד ראנ זיא יז זא

 ןביירטסיורא טנאה רעד ןיא עקטורפ א טימ עסעװראב א יז טעװ דלאב
 .לטעטש ןרעסיוא עקנאל א וצ ןביירט ײז טעװ יז .לאטש םענופ זדנעג םעבאב רעד

 ערעדנא ןופ זדנעג ערעדנא טימ גאט ןצנאג א ןביילבראפ זדנעג יד ןלעװ טראד
 .לאמ א טימ עלא ןעמוקקירוצ ןײלא זדנעג יד ןלעװ טכאנ ראפ .תוחפשמ עשידיי

 רעדעי .ןלײטעצ דיז ײז ןלעװ לטעטש ןיא ןעמוקנא םי״יב .ײז ןופ רעטרעדנוה
 .עטסאבעלאב ןייז וצ ,םײה ןי?ז וצ ןפערט טעװ זדנעג עטפאכ ןײז טימ רענאג

 ןלעװ רעסאװ םעד טימ .רעסאװ טימ לםיש א טײרגעגנא ןי״יז טעװ רעיוט ןראפ
 עבואט עבאב יד .עקנאל רעד ףיוא ןרעגאג גאט א דאנ ןעקנירטנא זדנעג יד ךיז
 ךאנ ןלעװ ײז װו ,לאטש ןיא זדנעג יד ןזאלני״ירא ןוא רעיוט םעד ןענעפע טעװ
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 •העװ ןפאלשטנא ןלעװ ײן ןיב .ךין ןשיװצ ןםעומש ,ןרעגאג לםיב א
 עקיאמ עמומ יד יװ ןעז ןוא רעטצנעפ ןכרוד ןקוק וצ טאהעג ביל באה ךיא
 עקטורפ רעד טימ ,סעװראב .עקנאל רעד וצ לטעטש ןרעביא זדנעג יד טבײרט
 טגעלפ ןעמוקקירוצ .לסקישפראד טכע ןא יװ ןעזעגסיוא יז טאה ,טנאה רעדיןיא
 פעצ עריא ןיא עקנאל רעד ןופ טפוד ןטימ עליטש־קידרעמוז אזא ןיילא יז

 .רעדײלק עריא ןיא ןוא
 עקלאט דעד ףיוא זדגעג יד ןבירטעגםיורא טשינ טאה עקיאמ עמומ יד זיב
 טאהעג ארומ טשינ באה ךיא .בוטש רעד ןופ טרירעגםיורא טשיג ךיז ךיא באה
 םאװ ראפ ןענאטשראפ טשיג לאמ ןײק באה ךיא .רענאג ןראפ ראנ ,זדנעג יד ראפ
 ךיז רע טאה ןעזרעד ראנ ךימ טאה רע ןעוו .טנײפ יוזא ךימ טאה רענאג רעד
 ןקארשעג דימה ךיז באה ךיא .רימ וצ זדלאה ןטקערטשעגסיוא ןא טימ טזאלעג

 .אנוש ןקיזאד םעד ראפ
 ־סיוא טאה רעגאג רעד ןעװ ,טצישאב טפא ךימ טאה עבואט עבאב עטוג יד

 .רימ וצ טזאלעג ךיז ןוא זדלאה םעד ןגיוצעג
 •סעמומ עדײב ענײמ טצישאב ךימ ןבאה ,ןעװעג טשינ זיא יז ןעװ ןוא

 ראפ סאװ ,רימ ןופ ליװ רענאג רעד סאװ ,עבאב ןי״ימ טגערפעג באה ךיא ןעװ
 זיא רענאג רעד זא טרעפטנעעג רימ יז טאה ,ןאטעג םיא ךיא באה סטכעלש א
 ׳רענאג א םהס זיא רע .ליװ רע םאוו ןיילא טשינ טסײװ רע ;שפיט א ,ראנ א

 .הטוש א
 עקידנכאל עאלב עריא ןיא .ץוריה רעדנא ןא טאהעג טאה עגיארב עמומ ןײמ

 :ךעלרעײפ עטײשראפ ןדנוצעג ךיז ןבאה ןגיוא
 זדנעג עניגז ןופ ענײא ןעמענוצ םיא ײב טסליװ וד זא טנײמ רעגאג רעד —

 .םיא טסירדראפ סאד .ןבאה הנותח ריא טימ ןוא
 ןבאה הנותח ,עלעגנלי א ,ךיא ןעק יוזא יוו ,טגערפעג יז באה ךיא ןעװ ןוא
 .יוזא טנײמ רענאג רעד זא טרעפטנעעג רימ ןוא טכאלעצ ךיז יז טאה ,זדנאג א טימ

 ...טגאז עבואט עבאב יד יװ ,ראנ א עקאט ךאד רע זיא —

 1 טסײטשראפ .זדנעג עני.יז ביל טאה רע ,לקיציא ,קיטכיזרעפייא זיא רע_

 טושפ םיא טא,ד יז .רעגאג םענופ טצישאב ךיוא ךימ טאה עקיאמ עמומ יד
 .ןבעגעגנא טשינ ץורית םוש ןײק טאה יז .ןבירטעגקעװא

 ךיא סאװ טי״יצ עצנאג יד ןטלאהעגגא רימ י_יב טאה רענאג ןראפ דתפ רעד
 .טעשטפאטס ןיא עבואט עבאב רעד י_יב טכארבראפ באה

 לםיב א ןלײצרעד לעװ ךיא יװ ,ףוס ןרעטיב א טאהעג טאה רענאג רעקיזאד דעד

 .רעטעפש
 ןװמ סאד ,לשמל .תורצ ערעדנא ךאנ טאהעג רענאג םעד ץוח א באה ךיא
 טאה יז זא ןוא ךלימ זאלג ןטימ ןפאלעגכאנ רימ זיא עבאב ןײמ .ךלימ ןעקנירט
 ןעװעג זיולב סע טלאװ .ןעקנירטוצסיוא סע ןעגנוװצעג ךימ יז טאה ,טפאכעג ךימ
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 ןעװעג זיא׳ס רעבא ,ןדײלרעד וצ ןעװעג דאב טלאװ ,גאט א דלימ זאלג ןײא
 - ליפש ןטםנעש ןטימ ןיא .גאט א ךלימ זאלג ריפ יװ רעמ ,זאלג ןײא יװ רעמ

 .טנאה רעד ןיא דלימ זאלג א טימ אד זיא עבואט עבאב יד ,עז

 .הצע ןא ךיוא םעד וצ ןענופעג באה דיא רעבא

 טאה גנאטש ןםיורג א טימ .עצענרעק א ןעװעג זיא זיוה סעבאב ןײמ ראפ
 בלאה א .רעםאװ טפעשעגנא ןוא עצענרעק רעד ןיא טזאלעגפארא רעמע םעד ןעמ
 םאװ רעסאװ סאד .עצענרעק רעקיזאד רעד ןופ רעסאװ טפעשעג טאה לטעטש
 ךיז טאה םרעמע עטלופעגרעביא יד ןיא עצענרעק רעד םורא ןסאגראפ טאה ןעמ
 וליפא',עטאלב עקאמשעג א ןעװעג דימת זיא׳ס ןוא דעראפ ןטימ טשימעגםיוא

 .ןציה עטםערג יד ןיא רעמוז

 ףיוא ןיבמ א ןאראפ זיא עטאלב א ןאראפ זיא׳ס װו זא ,ללפ א ואראפ ןוא
 עבטב זיא עטאלב רעקאמשעג א ףיוא ןיבמ רעטסעב רעד ןוא ,עטאלב רעד

 .ריזח א

 טאה רע .ריזח רעטעפ רעםיורג א עטאלב רעד ןיא ןגעלעג דימת עקאט זיא
 לייפ יװ .ןבײרטוצקעװא רעװש ןעװעג םיא זיא׳ם ןוא ןגינעגראפ ןופ טעקורכעג
 ךיז טאה ריזת רעד ;״ױצא״ םיא וצ ןעײרש ןעװעג טשינ ןלאז רעבײװ יד
 עטאלב רעטעפ רעד ןיא ןגעלעג זיא רע .סע ןעמי טנײמ םיא טשינ יוו טכאמעג

 .ןגינעגראפ ןופ טצכערקעג ןוא

 עבואט עבאב רעד ןופ טעוועטארעג לאמ טפא ךימ טאה עקאט ריזח רעד ןוא
 זאלג ןטימ רימ דאנ טגאיעג דיז טאה עבואט עבאב יד ןעװ .ךלימ זאלג ריא ןוא
 ןעגנורפשעגפיורא דיא ןיב ,טפאכעג טשיג רעיש ךימ יז טאה טא־טא ןוא דלימ
 ןאטעג עקורכ א טאה ריזח רעד .עטאלב רעד ןיא ןגעלעג זיא םאװ ריזח ןפיוא
 ןייא ןטאט ןײז ײב יװ עטאלב ןיא ןגעלעג רעטי״יװ דיז זיא רע .טשינראג ןוא

 עבאב יד טעװ וצרעהא .רעגיז א יװ םיא ףיוא ןטירעג ןיב דיא .ןטראגגנײװ
 .רעכיז דיא ןיב אד .ןכײרגרעד טשינ

 טאהעג ארומ ןוא סגטײװ רעד ןופ ןבילבעג ןײטש עקאט זיא עבאב יד ןוא
 .ריזח םעד ןא ןרירנא דיז יז טעװ רעמאט ,רעטנעענ ןײגוצוצ

 םענופ ןראגוצפארא ךימ ךעלדײרד עשיטאמאלפיד עלא טדנעוועגנא טאה יז
 טימ ןעגנולקעגיטאה יז .סענאבאב ןוא דאלאקאש טגאזעגוצ רימ טאה יז .ריזח
 רימ יז טאה טלעג סאד ןוא טלעג זיא׳ס זא ,ןענײמ לאז דיא ןעלסילש יד

 .ןבעג וצ טגאזעגוצ

 זאלג םאד ןסאגעגסיוא טשינ טאה יז זיב .ןפלאהעג טשינראג טאה׳ס רעבא
 * .ריזח םענופ פארא טשינ דיא ויב ,וגיוא עני.ימ ראפ דרע רעד ףיוא דלימ

 דיא רעבא ,ןקינײראב וצ דימ טעברא ןא טאהעג ןבאה סעמומ ײװצ עני״ימ
 טשינ ןוא טלאװעג באה דיא ןעװ ,דלימ ןעקנורטעג באה דיא .טריפמױרט טאה

 .זומ דיא זא טכאדעגםיוא דיז טאה ןעבאב ןיימ ןעװ
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 רימ טאה ריזח א סאװ ןבעל ןיימ ןיא לאמ עקיצנײא סאד ןעװעג זיא םאד
 ןיא ריזח םוש ןײק ןופ טאהעג טשינ ךיא באה תובוט ןײק רעמ .ןפלאהעגסיורא

 .טלעװ רעד
 ןיב ,ערעשטעװ ריא ןםעגעג טאה עבואט עבאב יד ןעװ ,טנװא ןבלעז םעד
 עטלײצעג עריא טימ טעי״יק יז יװ טבאמעגכאנ ריא ןוא ריא ןגעקטנא ןסעזעג ךיא

 .טכאלעג קיטומטוג טאה עבאב יד .ןײצ

 :ןפורעגנא ךיז טאה עניארב עמומ יד

 .רעטקא ןא ראג זיא רע —

 רעװ — טעקמאבעגוצ עבאב יד טאה — רעטעקאנ א רע זיא יאדװא —
 ריזח ןקיצומש א ףיוא ןפאכפיורא ךיז לאז עלעגנײ שידלי א זא ,ןעזעג סאד טאה
 ןײז ןױש רעדײלק יד ןלעװ ,םעשעצרימ ,ןגראמ ?ןקיטאלבראפ יוזא ךיז ןוא
 זיא ריזח א זא ,ןסיװ רע לאז לאמ עטײװצ םאד .עטאלב רעד ןופ טקינײרעגפא

 .הפירט יא ןוא קיצומש יא
 טימ ןעװעג זיא ןראי־רעדגיק ענעי ןיא ענײמ ערוטנאװא עטסערג יד רעבא

 .רענאג סעבאב רעד ־— אנוש ןײמ טימ רקיע רעד ןוא זדנעג סעבאב ןײמ

 זדנעג יד ןבירטעגסיורא עקיאמ עמומ יד טאה קיטשרענאד םענײש א ןיא
 ןםאלשאב טאה עבאב יד .דימת יװ ןײלא ןעמוקעגקירוצ זיא יז .עקעלאט רעד וצ
 סאד ,רעדײלק יד .זיוה ןיא ץלא ןרעטפולוצסיויא ןוא ןקינײרוצםיוא ךעלטנירג
 סאד ןעמונעגפארא ,סעפאש יד ןופ ןעמונעגסיורא ץלא טאה ןעמ .טנאװעגטעב
 ךיא .טערוטראפ ןעװעג ןענעז םעמומ יד ןוא עבאב יד .ןטעב יד ןופ טנאװעגטעב
 טאה רעגײק .טראד טא ,אד טא רעקירעביא ןא יװ טרעטגאלפעגמורא ךיז באה

 .טקוקעגמוא טשינ רימ ףיוא ךיז

 ןעװעג ךיוא זיא עפאש רעד ןופ ןעמונעגפארא טאה ןעמ סאװ ןכאז יד ןשיװצ
 טאה ןפנארב םעד טימי .טזאלעגרעביא טאה עדײז ןיימ םאװ ןפנארב לשעלפ םאד
 לשעלפ םאד ןעמונעג באה ךיא .סטכאנוצ קיטי״ירפ ןדעי שודיק טכאמעג רע
 .דעסאװ זיא׳ם זא ,טנײמעג באה ךיא ,טקרעמאב טשיג טאה רענײק ןעװ ,ןפנארב

 טימ לסיש רעד ןיא ןסאגעגני״ירא ןוא ןגארטעגסיורא לשעלפ סאד באה ךיא
 ןעמוקמײהא ןלעװ ײז ןעװ ,זדנעג יד ראפ טײרגעגנא ןענאטשעג זיא סאװ רעסאװ

 .עקעלאט רעד ןופ טכאנראפ

 ,רעסאװ ןטימ ןעקנורטעגנא ךיז ןבאה זדנעג יד ןעװ ,טכאנ רעד ףיוא םענעי

 זדנעג יד .ןענאטשראפ טשינ טאה רענײק סאװ ,סניוזא סעפע ןעמוקעגראפ זיא
 ײז .פעק יד טימ טײרדעג ,לגילפ יד טימ טעכאפעג ,ןעלקאװ ןעמונעג ךיז ןבאה
 רעד ןעװעג זיא דליװ סרעדנוזאב .רעהא ןוא ןיהא דליװ טרעטאלפעגמורא ןבאה
 טשינ טושפ ךיז טאה רע .לגילפ עני״יז טימי ענדאמ טשטאפעג טאה רע .רענאג

 .טרא ןײק ןעגיפעג טגעקעג

 :טנעה ענעכארבראפ טימ ןענאטשעג זיא עבאב ןײמ
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 .ןװירג ענעגושמ ןבאה ןיוש לעװ ךיא .ןראװעג עגושמ ןענעז זדגעג יד —

 זדלאה םעד ןגיוצעגסיוא רע טאה ,ןעזרעד ךימ טאה רענאג רערופיש רעד ןעװ
 .ןקארשרעד קראטש ךיז באה ךיא .לבאנש ןטימ רימ וצ זאל א ןבעגעג ךיז ןוא

 ןוא ןענאטשעג ןיב ךיא .לגילפ יד י״יב טפאבעגנא םיא טאה עקיאמ עמומ יד
 .קערש ןופ סאלב ,טרעטיצעג

 דענאג רעד .לאטש ןיא ןגארטעגניירא זדנעג ערוכיש יד ןעמ טאה ךעלסיב וצ
 .טליטשעגנייא ךיז טאה רע ךיוא זיב ,ןצנוק ענעדישראפ טכאמעג ךאנ טאה

 טאה יז .ןכערפשפא רימ לאז יז ,ןירעכערפש א ןפורעג עבאב יד טאה רימ וצ
 .רעגאג םענופ טלאטשעג יד טאהעג טאה סאװ םקאװ ןסאגעג

 עריא וצ טקישעג עבאב יד טאה הכונח ןדעי .ףוס רעד טשינ ךאנ זיא׳ס ,ןײנ
 .לזדנעג טעליוקעג .א רעדניק ענעבעגעגסיוא

 ןיימ טאה ,לוש ןופ ןעמוקעגמײהא ןיב ךיא ןעװ ,גאטימ ךאנ רעטניװ א ןיא
 זיא׳ם .ןעמוקאב טשרע טאה יז סאװ ,לקעפ א ןקאפפיוא ןיא ןטלאהעג עמאמ
 זיא לאמ סאד ראג .הכונח ףיוא זדנאג א ,טײצ רעד ןיא ראי רעדעי יװ ,ןעװעג

 .רענאג רעד — אנוש־םד ןײמ ,ןײלא רע ראנ ,זדנאג ןײק ןעװעג טשינ סאד

 ראפ שינעמוקפא .רענאג ריא ןעװעג בירקמ טאה עבואט עבאב עטוג יד
 ראנ ,רעטעליוקעג א ןגיוא עני״ימ ראפ ןגעלעג רע זיא טא .קערש רעשירעדניק ןיימ
 ־פא וליפא ךיז באה ךיא .המקנ מוש ןײק טליפעג טשינ באה ךיא ,קידרעװקרעמ

 .ןוױרג ענעזדנעג טאהעג ביל באה ךיא שטאכ ,ןוױרג יד ןםע וצ טגאזעג
 .ןראי־רעדניק עני״ימ ןיא אנוש ןטםגרע ןיימ ןופ ףום רעד ןעװעג זיא סאד

 ןסײהעג טאה סאװ ,לטעטש שימעב א ןיא ןבראטשעג זיא ןײלא עבואט עבאב ןײמ
 ןיא .עיצילאג ןיא עיזאװניא רעשיסור רעד ןופ ענעפאלטנא ןא ,דארב־שימעב
 וצ םײהא טײג יז ,דארב־ש׳ימעב ןיא רבק ריא ןופ יז טפיולטנא דיל א םענײמ
 םעד ןיא עטנעאנ עריא ןופ םירבק יד ךיז ןעניפעג׳ם וװ ,דרע רענעגײא רעד

 .גרעב־ןטאפראק יד ןופ סנםופ וצ ,טעשטפאטס עלעטעטש םענײלק

 (1961 ץרעמ 1 ,קראי־ױנ, ״רעקעװ רעד״)
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 ♦ ♦.שטיװעקצימ םאדא טימ שינעגעגאב ןי_ימ

1. 
 ־אטעג רעװעשראװ םענופ גאטראי ןטפניפ םוצ טקנופ ,1948 לירפא ןיא
 ןא ,רכז א .לאמקנעד־אטעג רעװעשראװ םעד טליהטנא ןעמ טאה ,דנאטשפיוא
 ןיא ןדױ לםיב עטצעל סאד ןעװ ,געט עשיארעה יד ןיא גנונאמרעד עקיבײא
 ־נגעקטנא ךיז ןבאה — רעװעג ןא טעמפ ךעלדײמ ןוא ךעלגניי עשידײ — עשראװ

 .טלעװ רעד ןיא אגוש ןטםשיראבראב ןוא ןטסקיטכעמ םעד טלעטשעג

 יד יװ ךיז טנאמרעד ןעמ זא .ןכאװ ןביז י_יב טרעיודעג טאה ףמאק רעד
 עטנפאװאב טוג יד יװ ;ןכאװ יירד ךאג טרילוטיפאק טאה ײמרא עשיליופ
 ןעמ ןעק — טי_יצ רעבלעז דעד ןיא טעמכ טרילוטיפאק טאה ײמרא עשיזיוצנארפ
 טײקשידלעה ןוא טײקטגאװעג ,טײקטײרגספמאק רעד ןופ ףירגאב א ןפאש ךיז

 .סרעפמעק־אטעג יד ןופ

 יד ןופ ךעלטשער עטצעל יד ןראפעגפיונוצ ךיז ןענעז עינאמערעצ רעד וצ
 סרעײטשראפ ;ןדיי עשידנעלסיוא ןופ סעיצאגעלעד ;דנאל ןצנאג ןיא ןדױ עשיליופ
 סעיצאגעלעד ;טעטימאק ןשידױ רענאקירעמא םענופ ;סערגנאק־טלעװ ןשידלי ןופ
 רעד י_יב ךיז ןבאה ןטעאפ ןוא סרעפמעק־אטעג .לארשי ןוא עניטנעגרא ןופ

 .ןליופ ןופ תוברוח יד ףיוא ןפארטעג טײהנגעלעג
 ־רעיורט םעד ,לאמקנעד םענופ גנוליהטנא רעכעלטנגײא רעד ראפ גאט א
 סאװ ,גראװכורב םעד ןוא רענײטש יד רעביא םילבא עטקיטײװעצ יד ןופ שראמ
 ־ערעצ רעכעלטנגײא רעד ראפ ,סע טםײה ,גאט א — אטעג יד ןעװעג לאמ א זיא

 זיא סאװ ןינב ןקיצנײא םעד ,טוטיטסגיא ןשיטסלאדױ ןיא ךיז ןבאה עינאמ
 יד טימ גגוטלאװראפ־טאטש רעד ןופ םרעײטשראפ יד טנגעגאב ,ץנאג ןבילבעג

 .ןביוהעגנא ךיז טאה שידק רעלעיציפא רעד ןוא .לארעביא ןופ סעיצאגעלעד

 :ראמשאק א טקנעדעג ןעמ יװ ךיא קנעדעג ןעמוקעגראפ זיא לאמטסנעד סאװ

 ךיא ךיוא .ןײװעג ןוא דײר לאמ א ךאנ ןוא ןענײװעג עשיראטםיה ןוא דײר
 .טרעטיצעג רימ ןבאה סיפ ןוא טנעה .סאװ םרחב ךימ טגערפ ראנ ,טדערעג באה

 סעפע .ןדאלעגנא לענאיצאמע יוזא ןעװעג טשינ ןבעל ןי_ימ ןיא לאמ ןײק ןיב ךיא
 טאטשנא זא ,עיצאוטיס רעזרעװרעפ רעד ןגעװ ץיה ןופ יװ טדערעג ךיא באה
 ־רבק ףיוא ןטעאפ ןעמוק ,טעאפ םוצ תובא־רבק ףיוא ןעמוק לאז קלאפ םאד
 — םיוװט ןאילױ דלי םעד ןעזעג ךיא באה ןגיוא ענללמ ראפ .קלאפ םוצ תובא

 םענרעדאמ םעד ןופ טלאטשעג עקיטכיל יד ;טעאפ ןשיליופ םענרעדאמ ןטסערג םעד
 רעגניז א — טימ רעד ןיא ןיב ןײלא ךיא ןוא יקסנאלש םהרבא טעאפ ןשלערבעה
 רבק ןזאלהבצמ ןפיוא םרעגאז־שידק רימ ןענעז ללרד עלא ןוא היל ןשידלי םענופ
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 .קלאפ טעדראמעגסױא ןא ןופ

 וצ ןבירשעג באה דיא סאװ טפירשוצ רעד טימ דיא באה טקידנעראפ ןוא
 :ןטײצ ענעגנאגראפ ןופ ןעיורפ יד ןגעװ עדאלאב סנאלליװ אוסנארפ

 טאג ןיא טביולגעג ןבאה סאװ סריאמ־עשטיא יד ןענעז װו
 ,םירפס עטלא־תורוד יד י״ירטעג טיהעגפא ןוא

 טכיל־תבש ןדנוצעג ןבאה םאװ םעמאמ יד
 ,םירבק ףיוא ןוא תוניחת רעביא טנײװעג ןוא

 טיונ ןוא טעברא ןופ רעטסעװש ןוא רעדירב יד
 ןראװשעג העובש עקילײה יד ןבאה םאװ

 זיא װו יאמלא .טײהשטנעמ יד ןעײרפאב וצ
 ... ? ןראי א ראפ ןופ ײנש רענרעבליז רעד

 ןרעטאלפפארא טזאלעג דיא באה ״? זיא װו ? ןענעז װו״ ןגארפ עקיבײא יד טא
 ײז ןלאז .ללכב ןליופ רעביא ,עשראװ ןופ תוברוח יד רעביא ןפיל עגיימ ןופ
 רעד ןיא טנעניטנאק ןטסרעטצניפ םענופ סרעניוװאב יד ,ןגארפ יד ףיוא ןרעפטנע
 ןוא ןקאילאפ ,ןקאװטיל ,ןקאװאלס יד ,ןקאנןארקוא יד ,ןקאנאמרעג יד :טלעװ
 יד .ןקאמאדײה ןוא ןקאה ערעײז טימ עפארײא ןופ ןקא עלא יד טא .ןקאװטעל
 װו״ .ןענױרוג ןב ןענעגעגאב םי״יב רערט םרעואנעדא יװ רעקיבײא ןענעז ןגארפ
 עפארײא ןופ לרוג רעד ןוא ןערפער רעד ןרעװ רשפא טעװ ״? ןענעז װו ןוא ןענעז

 .טלעװ רעד ןופ רשפא ןוא

 טשינ זיא רע .דלי־שא םענופ ץנעטםיזקע יד ןענאמרעד לאמ א דאנ ליװ ךיא
 ־לטימ רעקנארק־ךעלטסירק רעד ןופ ״דיי רעקיבײא״ רעד יװ שינעטכארטםיוא ןײק
 עטסקיצגאװצ סאד יװ שיטסאטנאפ ןוא לאער יוזא זיא רע .עיזאטנאפ רעכעלרעטלא
 קירד א טײרג רעגניפ םעד טלאה סאװ רעד רשפא סאד זיא רע .טרעדנוהראי
 טגארט ,טרעדנוהראי ןטםקיצנאװצ םענופ םאטימ רעד ,רע .לפענק םעד ןאט וצ

 •טלעװשא ןא ןופ עיזיװ יד ןגיוא עקישא עני״יז ןיא

 ,אנמלעכ ,עקנילבערט ,ץיװשיוא ןיא יװ יוזא טא ,שא טימ גרעב ,שא סנפיוה

 1מ 06זתב3תגז״ ןרעטסומ .ץעשזלעב

2. 
 רעזעל רעד ?שטיװעקצימ םאדא טימ שינעגעגאב עטגאזעגוצ סאד זיא װו
 .ןײלא לפעק םענופ עשיטסאטנאפ סאד אלימ .קידלודעגמוא טכער א טימ זיא

 זיא ,ענײש א יבא ,עקײב א .ןביולג גנידצלא ןעמ ןעק טםאטנאפ א ףיוא ראנ
 ןיוש רימאל ?ןטראװ וצ רועיש רעד זיא לפיװ ראנ .ןרעה וצ יאדכ לאמ א

 :ןרעה
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 ןעגנוגאמרעד

 ןײק טשיג אקװד שטיװעקצימ םאדא טימ שינעגעגאב ןײמ ,סנטשרע ,זיא
 ,עשראװ ןיא אקװד ןוא — ןפארטעג םיא טימ ךיז באה ךיא .עטכארטעגסיוא

 עדער ןיימ ןטלאהעג באה ךיא ןעװ גאט ןבלעז םעד ןיא עקאט ןוא ,1948 ןיא

 ♦טוטיטסניא ןשיטסיאדוי ןיא
 רע) ןײלק םהרבא ר״ד רעסיװעג א ,המחלמ רעד ראפ ןופ רעטנאקאב א
 ןשיטםיאדױ ןיא גנולמאזראפ רעד ףיוא ןעװעג זיא ,(הוקת־חתפ ןיא טנײה טניוװ
 ײמ ןוא ןפורעגקעװא ךימ רע טא״ד עדער ןײמ ךאנ .עשראװ ןיא טוטיטסניא

 ײז .ןסיב א רשפא ,קנורט א ןפאכ ןאראטסער א ןיא ןײגוצני״ירא ןגאלשעגראפ
 ןין ןײק טשינ טאה׳ס הנאטשוצ ןטפיורשעצ םעד ןופ םיורא ;ןקיוראב לסיביא
 רעד :עיצראפ ערערעװש א ךאנ טײג ןגראמ הקפה ףיוא ןװרענ יד ןזאל וצ

 .לאמקנעד־אטעג םוצ שראמ
 .ןאראטסער א ןכוז ןעמ טײג טא ןוא ןדערוצ םיא ןופ טזאלעג ךיז באה ךיא

 ןיא ,עשראװ ןיא אצמנב ןעװעג טשינ זיא סניוזא ,הלילח ,ןשידיייןײק טשינ

 , .1948 ראי
 ךעלדנע רימ ןענעז ,לאפפא ןוא רענײטש רעביא ריצאפש ןרעווש גונעג א ךאנ

 .ןאראטסער ןשיליופ א :טכוזעג ןבאה רימ סאװ ,סאד ןענופעג .ןעגנאגרעד

 ראפ ןענעז ךעלשיט עלא .י״ירעמושז א ,למוט א .קינייװעניא ןעמוקעגניירא
 /׳עשארפ״ .ןעגנולעטשאב ןא ןעמענ .ןיהא ןוא רעהא ןפיול סרענלעק .ןעמונ

 , , .״אזדראב עיוקנשעזד״
 אלימ .ןײגקעװא טזאלעג ךיז רימ ןבאה ,ץאלפ ןייק אטשינ זיא׳ם זא ןעזעג
 ןיילא רענייא ןסעזעג זיא סאװ קאילאפ א ןביוהעגפיוא ךיז טאה אד .ןלאפראפ
 םע ,זאלג א ןיא אקדאװ שאלפ רעסיורג א ןופ ןסאגעג טאה רע .לשיט א ייב
 רעגנירג יא רעקראטש יא ןײז לאז׳ס ,טײקסיז רעטיור א סעפע טימ טשימעגוצ

 .ןײרא זדלאה ןיא ןסיגוצנײרא
 ןצעזוצוצ ךיז ןטעבראפ ךעלפעה רעײז עדײב זדנוא טאה קאילאפ רעד
 ,ןאראטסער ןיא טסאגמאטש א ןעװעג סיוא טזייוו זיא רע יװ יוזא .לישיט ןײז וצ
 ךעלקנעב ײװצ ךאנ טלעטשעגוצ ףכית טאה סאװ ,רענלעק א ןפורעגוצ רע״טאה

 , .לשיט םיצ
 רע זא ,טפיוהרעביא .ןלעפעג רעײז רימ זיא קאילאפ םענופ טײקכעלפעה יד
 רעגײק - זי״יװאב רעטסעב רעד .ןד?י ןענעז רימ זא ,טנעקרעד רעכיז טאה
 אקװד ראנ ;זדנוא ףיוא ןאראטסער ןשיליופ םעד ןיא טקוקעגמוא טשינ ךיז טאה

 היז ראפ ןפנארב לשעלפ ןקידקיטנוז ןטימ קאילאפ רעד
 ןפורעגנא באזו ךיא .ןענעקאב ךיז ןעמ ףראד ,לשיט םייב ךיז טצעזעגקעווא
 דיז טא׳ר גנושאררעביא רעסיורג ןײמ וצ ןוא םעני.יז - ןײלק ר״ד ,ןעמאנ ןיימ

 :טלעטשעגראפ קאילאפ רעד
 .שטיװעקצימ םאדא —
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 ,קאילאפ םענופ טײקכעלדנײרפ יד ןלעפעג ביוהנא םוצ רימ זיא׳ס יװ יוזא

 ,רעטעברא ןא סיוא טזייװ ,קאילאפ רעטושפ א סאװ ןלעפעג רעמ דאנ רימ זיא

 טסײה רע זא .טעאפ ןשיליופ ןטסערג םענופ ןעמאנ ןטימ ךיז טריציפיטנעדיא
 .ןלאפעגנײא טשינ וליפא רימ זיא שטיװעקצימ םאדא דיוא עקאט

 רעשיליופ רעד ןיא ןײש ןוא סיורג טגנילק שטיװעקצימ םאדא ןעמאנ רעד
 ךס א ןעמאנ רעד טאה ,רענעק־שיליופ טשיג א ,רימ ראפ וליפא .רוטארעטיל
 ־רעביא עשיטעאפ עתמא ןא ןעװעג רימ ראפ ןענעז ״ןטענאס רעמירק״ עני״יז .ןח

 .גנובעל

 רעד ןופ װירב־םוחי םוצ טרעהעג ״שועדאט ןאפ״ עמעאפ עסיורג ןייז
 ,טימרעד סיוא ךיוא ךיז טנכײצ עמעאפ יד .רוטארעטיל רעלאנאיצאנ־שיליופ

 טרעדנוהראי ןט19 ןיא ןרוטארעטיל עשיװאלם ןוא עשינאמרעג עלא ןשיװצ סאװ
 ןײש ןוא וױטיזאפ טרעדליש סאװ ,עמעאפ עקידגטי״ידאב עקיצגײא יד סאד זיא

 .טסילאבמיצ לקנאי —טלאטשעג עשידױ א

 ,עשיליופ־לאנאיצאנ א ןעװעג זיא יז ןוא ,עיזיװ רעשיטעאפ סעשטיװעקצימ ןיא

 ,רוטאקיראק עשידיי א םעפע יװ טשינ לקנאי דיי םעד ןעמונעגני״ירא רע טאה

 .עשיליופ יד יװ ערעכײר וליפא ,ןרוטארעטיל ערעדנא ןיא ןעזעג סע ןבאה רימ יװ

 טימ ךיז ןגינעגראפ א זיא׳ם ןוא טלאטשעג עמעראװ ,עקידעבעל א זיא דלי רעד
 .ןענעגעגאב וצ םיא

 .טאירטאפ רעשיליופ רעסײה א ןשטױועקצימ טיול זיא לבמיצ ןטימ לקנאי

 ,רע .הנותח רעשיליופ א ףיוא סעקרוזאמ עשיליופ עטםנעש יד סױא טליפש רע

 ,ראלקלאפ ןשילאקיזומ־שיליופ ןצנאג םעד ףיט ךיז ןיא טגארט ,לקנאי דלי רעד

 עשיליופ עלא ןופ סיפ יד טביוה םאװ שיליופ א ,שיליופ טדער לבמיצ ןי״יז ןוא
 .סעסקיש ןוא םיצקש

 .הגותח רעשיליופ א ףיוא רעמזעלק ןימ א זיא לקנאי סעשטיװעקצימ ,רוציקה

 ,ןוגיג םענעגײא ןטלא־תורוד א ןגארט ךיז ןיא לאז טסילאבמיצ לקנאי אזא זא
 התמומ אזא זיא םאװ לקנאי רעד זא ;ןלאפעגנללא טשינ ןשטיװעקצימ זיא סאד
 סאװ ,ףראה רעד ףיוא רעליפש ןטלארוא םענעי ןופ לוגליג א זיא לבמיצ ןטימ
 — טעבעג ןוא ןײװעג ןכעלשטנעמ ןראפ ןעלמיה עלא ןופ ןרעיוט יד טנפעעג טאה

 .ןלאפעגנללא טשינ יאדװא ןשטיװעקצימ זיא
 .ןאט טלאװעג ןוא טנאקעג טאה רע סאװ ,סאד ןאטעג טאה שטיװעקצימ

 ־טפיוה א יװ ,אגאס רעשיליופ רעד וצ דיי ןשיליופ םעד ןעװעג ףרצמ טאה רע
 רעד ;.דמשנ־סקלאפ רעשיליופ רעד ןופ טנאקיזומ רעד ,טײקינײלק א •ןתוחמ

 .ןסנאױנ עטסניד עריא ןופ רעשטללטסיוא ןוא רעײטשראפ

 םישרױ עמיטיגעל יד יקסמינאלם ינאטנא ןוא םיוװט ןאילױ ןענעז רשפא
 .םישרױ עשיגארט ןוא עמיטיגעל עטצעל יד ,טסילאבמיצ לקנאי ןופ

 עמעאפ סעשטיװעקצימ ןיא לבמיצ ןטימ לקנאי ןופ טלאטשעג רעד קנאד א
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 ןעגנונאמרעד

 ,עמאמ רעשידלי סעשטיװעקצימ ןגעװ עדבעגעל יד טײרפשראפ רשפא ךיז טאה

 .החפשמ רעשיטסיקנארפ א ןופ ןעמאטשפא טלאזעג טאה םאװ

 ראפ עמעט א תמאב זיא ״עמאמ רעשידלי״ סעשטיװעקצימ ךאנ געיעג סאד
 ןזיװאב טאה ןוא רעשראפ א רעגײא ןעמוקעג זיא טא .עידעמאק א סאלעדנאריפ
 סיורא ףנית זיא .עשידלי א ןעװעג זיא עמאמ יד זא ,ןזײװאב עכעלטכישעג טימ
 סעשטיװעקצימ ןופ ןכאמ ליװ סאװ לדײרד שידלי א זיא׳ס זא ,ןזיװאב ןוא קאילאפ א
 ףיוא ןיבמ א זיא ןעמ .ןעגנילעג טשינ ײז טעװ׳ס רעבא ,״עקוװדישז״ א עמאמ

 •״ײז״
 וליפא ןיוש טנײה זיא עמאמ םעשטיװעקצימ םורא ליפש רעד ,געיעג סאד
 עשיליופ עטצעל יד וליפא ,ןדלי .קיטכיװ טשינ טקנופדנאטש ןשיראטסיה םענופ
 ־שידלי ןפארט א זיא רשפא .וױרב־סוחי ןתמא רעײז ןענופעג קירוצ ןבאה ,ןדלי
 ־עקצימ ןופ טערטראפ ןפיוא ןלאפעג ךיוא ןסאגראפ ןבאה ןקאילאפ סאװ טולב
 ,ךיז ףיוא טולב שידלי ןפארט א טראפ יז טאה םורא יוזא ןוא עמאמ סעשטיװ

 .ךיז ןיא טשינ ביוא

 ,ןשטיװעקצימ םאדא ןגעװ טכאמעג באה ךיא םאװ ,עיסערגיד עגגאל ץנאג יד

 ןעװ ןאראטםער ןשיליופ ןיא עיצאוטיס יד טכא ןיא טמענ ןעמ ןעװ ןיז א טאה
 ,םעגײש ןטימ טלעטשעגראפ ךיז טאה סאװ ,קאילאפ ןטימ ןפארטעג ךיז באה ךיא

 .טעאפ ןשיליופ םענופ ןעמאנ ןטרעפכאעג

 ,קאילאפ ןכעלפעה םענופ תחנ סיורג ןײק זא ,ןרעװ טלײצרעד אד ןיוש לאז ןוא

 .טאהעג טשינ רימ ןבאה ,לשיט ןי״יז וצ ןטעבראפ זדגוא טאה םאװ

 ןי״יז וצ ידכ ,ןאדנאל ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא זא ,ןראװעג ראװעג זיא רע ןעװ
 ןםאגעגנא ךיז קאילאפ רעד טאה ,לאמקנעד־אטעג םענופ גנוקעדפיוא רעד י_יב

 :טדערעצ ךיז עלעכײמש סיז א טימ ןוא ןפנארב לזעלג שירפ א

 ןשיליופ ןופ םיאנוש יד ראפ ןשטללד יד טשינ רע טכארטאב ,ךעלטנגײא
 ליוװ א ןאטעג ןבאה ןשטללד יד .סעלאקסאמ יד ןענעז םיאנוש עתמא יד .קלאפ
 רע ןאק ךאז ןײא .ןדלי יד טרידיװקיל ןבאה ײז סאװ ,םעד טימ טעברא לקיטש
 לסללוו רעד וצ פארא ײז טמענ ,ןדלי יד ןםישםיוא טליװ ריא :ןײז לחומ טשינ ײז
 רעזייה טימ ןסאג ליפ יוזא .רעזללה יד קידלוש ןענעז סאװ .םיוא ײז טםיש ןוא
 ...טײטשראפ ריא .ןגעמראפ שיליופ ,רעזייה עשיליופ .ןראװעג טעטכינראפ ןענעז

 ...ןדלי יד

 .ןפיל יד ףיוא עלעכײמש א טימ ץלא ןוא

 טאה סאװ ,ןײלק ר״ד .גונעג .לקנעב םענופ ןביוהעגפיוא ךיז באה ךיא
 ךיז טאה ,טרעקראפ ןוא שידלי ףיוא שיליופ ןופ ךערפשעג םעד טצעזעגרעביא

 .ןאראטםער םעד ןזאלראפ וצ טײרג ,ןביוהעגפיוא ךיוא

 טימ טגערפעג •טלעטשעגפױא ךיוא ךיז טאה קאילאפ רעקידנעלכײמש רעד
 טשינ זדנוא זיא רשפא .ןיוש ןפיולטנא רימ םאװ ראפ ,ענימ רעקידלושמוא ןא

465 



 רעגנאמ קיציא

 יטפאשלעזעג ןי.יז טנאסערעטניא

 :טראװ י.יב טראװ קאילאפ ןראפ ןצעזרעביא דני_ירפ ןיימ ןסייהעג באה ךיא

 םאדא טםייה רע זא ראנ ,ךיא עז טימעסיטנא ןא ןוא רופיש א זיא רע זא״
 ״טשינ דיא ביולג שטיװעקצימ

 ראנ ,טריגאער טשינ רע טאה ״טימעםיטנא״ ןוא ״רוביש״ רעטרעװ יד ףיוא
 ןעמונעגסיורא טאה רע .אי — ןעמאנ ןשלאפ א ןבעגעגנא טאה רע זא דשח ןפיוא

 ;ןײרא ןגיוא יד ןיא זדגוא טפוטשעג טושפ ייז ןוא ןטגעמוקאד ענײז
 .שטיװעקצימ םאדא —

 ,.ס .פ .פ רעד ןופ עטראק־סדילגטימ א ןעװעג ךיוא זיא ןטנעמוקאד יד ןשױוצ
 וליפא ןעװעג ;דילגטימ א לאמ א ןעװעג .ײטראפ רעשיטםילאיצאס רעשיליופ רעד

 ...1905 ןיא עיצולאװער רענעלאפעגכרוד רעד ךאנ ריביס ןײק טקישראפ

 טאה סאװ ,קאילאפ רעד טאה רשפא .ןאראטסער םעד טזאלראפ ןבאה רימ
 רע טעװ רעמאט טרעטשינעג ,טכוזעג ,אטעג ןופ תוברוח יד ןיא ןבארגעג ךיז

 .סטוג ןוא באה ןשידױ ןופ סעפע ןעניפעג

 ייקצאװאלם שױלױ רע טסײה רשפא זטסײװ רעװ זרע טסײה רשפא...
 סאװ ...תוברוח ןשװוצ לאקאש א — ירפ רעד ןיא טשרע ןעזעג םיא באה ךיא
 .ןעמאנ ןשיליופ ןקיטכיל אזא טימ הלבנ א טגגעגאב ךיא באה טא ? ןעמאנ א זיא

 זיא׳סי רעװ ,1948 עשראװ ןופ שטיװעקצימ םאדא רעד טשינ וליפא טסײװ רשפא
 ןופ טלאטשעג יד טמיורטעגםיוא שיטעאפ טאה םאוו ,שטיוועקצימ םאדא ןעוועג

 י טסילאבמיצ לקנאי

 שטיװעקצימ םאדא ןעמאנ רעד .ראלק דאז ןײא רימ ראפ זיא סרשפא עלא יד ןופ
 ,רעיוא ןײמ קידלוש טשינ זיא ץלירג םעד ןיא .ןרעיוא יד ןיא טנייה רימ טצלירג

 .שטיװעקצימ םאדא ראנ ,שטיװעקצימ םאדא טשינ
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 גנונאמרעד

 סױטש ןוא ״רעטרעװ עטלײצעג״ יד ןופ עבאגסיוא רעװעקארק יד רעטעלב ךיא
 ןעמאנ רעד ןעװעג סאד זיא לאמ א ,טסײזו םאד .רעבעװ .ה ןעמאנ םעד ןיא ןא ךיז
 ןעײג סאװ ןרעפיצ יד ןופ רענײא רע זיא טני״יה ,דלי ןטריטנאלאט ןגנױ א ןופ

 .״ןאילימ סקעז״ :ןובשח םענײמעגלא םעד ןיא ןי.ירא

 ןיא 1930 ראי סאד זיא׳ם .גנונאמרעד א ,דליב א ףיוא טצילב ןורפז ןיא
 טניוװ יקםװאקארק לעטאה ןיא הריד רעקיטכערפ א ןיא .עיצילאג־ברעמ ,עקארק
 ,רחוס־רעדעל רעד ,רע .החפשמ ןי.יז טימ דלעפגינז םהרבא רחוס־רעדעל רעד

 ״רעטרעװ עטלײצעג״ יד ןבעגוצםיורא עקארק ןײק טכארבעגפארא ךימ סאד טאה
 .ןובשח ןײז ףיוא

 װו ,לעװאװ םעד רעביא ןגעקטנא ״לאיאר״ לעטאה ןיא ךיא. ןיוװ ןעניוװ
 שױלױ ןוא שטיװעקצימ םאדא ןטעאפ עשיליופ יד ףאלש ןקיבײא רעײז ןפאלש׳ס
 יד ןבארגאב ןענעז סאלש ןכעלגינעק םענעזעװעג םעד ןיא ,יא .יקצאװאלס
 ךיא ןעװ .ײנש ןקיראיראפ םעד יװ ךימ סאד טרא זםיכלמ עשיליופ ענעזעװעג
 עשיליופ עםיורג יד ןגעװ זיולב ךיא טכארט לעװאװ םוצ רעטצנעפ ןיימ ךרוד קוק
 עשיליופ ענעזעװעג יד טימ יװ עקלעמש רעמ סעפע ךיז ךיא ליפ ײז טימ .ןטעאפ

 .סרעשרעה

 סי_יב .יקסװאקארק לעטאה ןיא החפשמ־דלעפנײז רעד י.יב ךיא סע גאטימ
 םענופ רעטכאט ענײש יד ,איםױנ ,יורפ ןײז ןוא רעבמיא בקעי לאומש ןציז שיט
 רעד ןוא טעאפ םענופ רעטאפ רעד ,רעבמיא הירמש ;רעקײטפא רענארעיזא
 ןדי.יז א ןיא רעבמיא יורפ עטלא יד ;״הוקתה״ רעד ןופ רבחמ םענופ רעדורב
 רעקיזאד רעד ןגעװ .ראה פאק ןםייװ ןטמעקראפ־ןײש א טימ ,דײלק ץראװש
 ענײש ךם א ןעגנוזעג ,בקעי לאומש טעאפ רעד ,ןוז ריא טאה יורפ רעטלא
 רעוט־אװלי רעשיגרענע ןא ,דלעפנײז םהרבא רחוס־רעדעל רעד ;רעדיל־עמאמ
 םענופ רעטסעװש ענײש יד ,הנח יורפ ןײז ;ןטעאפ עשידלי ןופ טאנעצעמ א ןוא

 .אלעדא — טעאפ םענופ לרעטםעװש עטסגניי סאד ןוא ,בקעי לאומש טעאפ

 ײרעלאמ ,רוטארעטיל ןגעװ רקיע רעד ךעלטנײװעג ןעמ טסעומש שיט םי_יב
 טדער סאװ ,עמאמ עטלא יד וליפא ;סעומש םעד ןיא ךיז ןקילײטאב עלא .קיזומ

 .ןרעה וצ יז ןעגנערטשנא ךיז זומ ןעמ זא ,ליטש יוזא
 ־רעטאעט עשידײ ןײק ,גנולײצרעד עשידיי ןײק ,דיל שידױ ןײק אטשינ
 ןרעװ טריטוקסיד טשינ לאז םאװ ,גנולעטשסיוא־טסנוק עשידיי ןײק ,גנוריפפיוא
 .שינעדנעטשראפ ןוא קאמשעג םעני.יפ טימ ,טקאט טימ ץלא ןוא .טײצלאמ אזא י_יב

 עטםנעש עני.ימ וצ רעהעג עילידיא־ןעילימאפ עשידלי רעװעקארק יד טא
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 רעגגאמ קיציא

 םײה עטנעגילעטניא־שידלי א טלעטשעגראפ רימ ךיא באה יוזא .ןעגנורענירעד
 .טלעװ רעצנאג רעד רעביא ראנ ,עקארק ןיא ראנ טשינ —

 ןטנאקאב א טפאכעג .שיט םוצ חרוא ןא ךאנ טכארבעגטימ דלעפגייז טאה טפא
 טגאקעג ךאנ טאה רענעי רעדײא ןוא גאטימ םוצ ןטעבראפ םיא ,סאג רעד ףיוא
 ךיז רעדא טריטוקםיד ןוא שיט םייב ןסעזעג ןיוש רע זיא ,טראװ א ןדײרםיורא

 .סעומש םוצ טרעהעגוצ םתס

 ־עגראפ םיא ,ןאמ־ןגנױ א טכארבעגטימ רחוס־רעדעל רעד טאה לאמ ןײא
 ןייז .(רעירפ ןופ טנעקעג ,סיוא טזייװ ,םיא טא.ד החפשמ יד) רימ ראפ טלעטש

 העבעװ שרעה ןעװעג זיא ןעמאנ
 םעומש רעד .גנולעטשםיוא ןא טאהעג םרעלאמ עשידלי יד ןבאה עקארק ןיא
 רעשידלי ןגעװ ןוא ,גנולעטשסיוא רעד םורא טײרדעג ראפרעד ךיז טאה שיט םײב

 .ללכב י״ירעלאמ

 ־אהאב אזא םעומש םי.יב ןזיװעגסיורא טאה ,רעבעװ שרעה ,רוחב רעגנױ רעד
 טקוקעג באה ךיא .טניוטשרעד ןעװעג חמאב ןיב ךיא זא ײרעלאמ ןיא טײקטנװ
 ןוא ראה ערעטיש יד טימ ןאמ־ןגנױ ןטיובעגטסעפ ,ןקיםקװולטימ םעד ףיוא
 וצ תוכללש ןטםקינײװעגיא ןא טאה סאװ שטנעמ א טדער יוזא זא ,טכארטעג
 •ןי-ירא ןסיורד ןופ טשינ ןוא םיורא קינײװעניא ןופ טקוק םאװ שטנעמ א ,טסנוק
 ,םענײש םעד ,ןטנאלפ יד ןיא ריצאפש א םיא טימ טפאכעג ךיא באה גאטימ ןכאנ

 זא ,טלײצרעד רימ טאה רע .עקארק טאטש יד םורא טמעג םאװ לטראג םענירג
 טרידוטש רע זא ;עיצילאג־ברעמ ןיא לטעטש ןײלק א — אלסאי ןופ טמאטש רע
 ;עידנעפיטס־סגנוריגער א ףיוא טעטיסרעוױנוא רעװעקארק םעד ףיוא קיטאמעטאמ

 טלאמ רע זא ןוא עימעדאקא־טסנוק רעװעקארק רעד ןיא ךיוא טרידוטש רע זא
 .רעדיל ךיוא טבי.ירש רע ןוא

 ןעװעג ךיא ןיב םנײא ראג ,ןיבמ רעפאנק א ךיא ןיב קיטאמעטאמ ףיוא
 ןשידלי א עידנעפיטס א טיג גנוריגער עשיטימעסיטנא עשיליופ יד ביוא — רעכיז
 טאהעג עקאט טאה רע .עכעלטנײװעגרעסיוא ןי_יז ןטײקלעפ ענײז ןזומ ,טנעדוטס
 .טעטיסרעוױנוא רעװעקארק םעד ףיוא קיטאמעטאמ ןיא טנעדוטס ןטסעב ןראפ םש א

 ןקידנגאזוצ א ןופ יװ ןטלאהעג םיא ןופ ןעמ טאה ןזײרק עשירעלאמ יד ןיא
 גנוטײצ רעשיליופ־שידלי רעד ןיא טסנוק ןגעװ ןעלקיטרא ענללז .רעלאמ םעגרעדאמ

 .סערעטניא סיורג טימ טנעײלעג ןעמ טאה ״קיגנעשזד יװאנ״

 טקורדעגפא ךיא באה עכעלטע .רעדיל ענליז ןופ טנעײלעג רימ טאה רעבעװ
 יד ןיא טקורדעג רעטעפש רע טאה רעדיל ראפ א .״רעטרעװ עטלײצעג״ יד ןיא
 עשיגואג עגײז טימ ןעגנאגרעד טלאװ רע טללװ יװ .״רעטעלב עשירארעטיל״
 םלא ןראװעג םיא ןופ טלאװ׳ס םאװ .טשינ רימ ןםײװ ,ןטײקלעפ עשיטאמעטאמ
 ןיא רעפיצ א יװ רעמ טשינ ןראװעג רע זיא ןשטללד יד ללב .טשינ רימ ןסײװ ,רעלאמ
 .ןאילימ סקעז יד ןופ רעגײא :קלאפ ןשידלי םעד טלעטשעגוצ ןבאה ײז סאװ ןובשח
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 . יעטרעװ עטלייצעג״ יי ■טקתוענ ט8,י י, י־דיל יט־ װ,״ 1בײלנ
 •זלט־עצ טײב ױי ז־לט״ זוא ־ל־גיא־ ״נ־, .,־3ס יאי ט־ני־ נ8 ״ו־יא ־א,,
 י־שישטײ, ,־, ״־ ,־יװ־ג ן־דא ״יל סי־בעװ ־^ ליפ־ױ?8סנ״

 ■ו־ב־װ שר־ה ןו־ ר־ױל יױרצ יד ועביא א, ראפר־ד ק״, ״״ יף^_

 טעמראפ רענױרב טכייל צוטש ןיא

 — ,טעמראפ רעניורב טכי.יל בוטש ןיא

 ־־־ ׳דרעפ ןעשזריה ןסיורד ןיא
 — ,רעבליז טימ טײגראפ בוטש יד

 — .דרע יד טםקאװראפ טסימ טימ

 תול רעד טלײצ רודיס ןיא
 — ׳דיראי ךאנ דיראי

 לזיױ ןבעל זיוהטאר םײב
 — •דײ א ךין טעראפ

 ,סימשב ןקעמש ןעלקניװ ןיא

 ,םיתילט ןוא תורטע
 ײש טימ ףיוא ןעילב סאװ
 — .ןסײװשנרעטש רעביא

 תונובשת ןעייטש רודיס ןיא
 ,סעדײז־רעטלע ,סעדײז ןופ

 -ןראדגערא עטלא טימ

 .םרעטיגש עלופ תועבטמ

 ןטסימ עשידןי ףיוא
 — רוד ךאנ רוד טסקאװ

 סרעטכיגל עלקנוט רעטנוא
 — .דלאג טרעװאשזעגוצ טימ

 םיתבש ךיז ןליה
 םיתילט ןוא םימשב ןיא

 תױתוא טימ ןדליגאב ןוא
 .עסייװ־טעמאס סנרעטש
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 רעגנאמ קיציא

 ע ד י י ז

 .לוטשעדיוה ןפיוא רענרעבליז עדײז ,עדײז

 ,טליפשעצ טניװ טימ ךיז ןטראג טאה ריד רעביא

 ,ןוז רעלעג רעד ןופ רעטכייל א יװ דיז ןא טדניצ זיוה סאד
 .ןיפש א דיז טעדיוה במאדנטראג ןטײרב א ןיא ןוא

 ,רעדניק־סדגיק ןוא רעדניק יד ײז ןעניוװ סנראג ןעצ ףיוא

 ? עדמערפ ,ןבוטש עסיודג ןיא ײז ןבעל יװ ,ייא — ,ןבעל מא
 — פאק םעד םורא טזאלג סאװ לאטשירק אזא טלעװ יד זיא׳ס

 -.פארא עלעדײז םוצ רעדניק ןקוק רעטצנעפ עטי״יװ ןופ

 ,רעטעלב ןיא דיז עדידה ,רענרעבליז עדײז ,עדײז

 — רעטלע ,רעטלע ץלא טרעװ סאװ לרעזײק קירעפעלש א יװ

 רענטרעג א טײג ןטנוא ןוא ץלאטש םרעדנאעלא ןעילב אד
 .רעטעלב עלקנוט יװ ףאלש א ,ראזתעבליז ףיוא ףאלש טעײז סאװ

 ,עליװ ןיא זדנוא ײב טגיוװ ןוא אד רעגטרעג רעד זיא שימײה ןוא

 י ,עליטש ןגיוא טימ ףיורא זדנוא וצ אד לאמ לײט טלכײמש ןוא
 קיבײא ףיוא דיז ןפאלשראפ עלעדײז םאד לאמ א טעװ׳ם זא
 .ןביוש עקידנעילב ןוא סרענטרעג עטיוטאב־דלאג ןשיװצ

 רעד ןופ ןראװעג זיא׳ם םאװ ,ןסיװ אמתסמ ליװ רענעײל רעד... .ס פ
 טא .גנונאמרעד ןײמ ןביוהעגנא באה דיא רעכלעװ טימ ,עילידיא־החפשמ רענײש
 ה ־ :ףוס רעד זיא

 פאק ןטמעקראפ־ןײש םעד טימ ,דײלק םעגעדײז־ץראװש ןיא עמאמ עטלא יד
 בקעי לאומש טעאפ רעד .תמחלמ רעד ראפ ראנ ןבראטשעג זיא ,ראה עסײװ
 טאגעצעמ־רוטארעטיל ,רעוט־אװלי ,רחוס־רעדעל רעד ,איסונ יורפ ןײז ןוא רעבמיא
 ןעײג עלא ײז — טעאפ םענופ רעטסעװש יד ,הנח יורפ ןײז ןוא דלעפנײז םהרבא
 רעדורב רעד ,רעטאפ רעטלא רעד ראנ .ןאילימ סקעז יד ןופ ןובשח ןיא ןיירא
 ראפ ןכאװ עכעלטע קעװא סנ יפ לע זיא ,רעבמיא ץרעה ילתפנ ררושמ םעד ןופ
 ףיוא ןבירשעגנא רע טאה טראד .ךוזאב א ףיוא עניטםעלאפ ןײק המתלמ רעד
 רע זיא גנאל טשינ אד ןוא ,רעדורב ןטמיראב ןייז ןופ עיפארגאיב א שיערבעה
 רעדורב ןײז סאװ ,ענמיה יד - ענמיה־״הוקתה״ רעד ןופ דנאל ןיא ןבראטשעג
 רעשידלי רעד ןופ ןמיה רעלאנאיצאנ רעד ןראװעג זיא סאװ ןוא ןבירשעגנא טאה
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 ראנ טשינ טנאמרעד ״רעטרעװ עטלײצעג״ עקיטציא יד ןבאה םורא יוזא
 ךיוא ןבאה ײז .ןליופ םענעזעװעג ןיא טײלעגנױ עטריטנאלאט יד ןופ םענײא
 רעבעגסיורא םעד ײז ןשיװצ ,ןליופ ןיא החפשמ עשידױ עגעטלעז א טנאמרעד
 דני״ירפ ןתמא ןא ,דלעפניױ םהרבא — עקארק ןיא ״רעטרעװ עטלײצעג״ יד ןופ
 ןיא רעפלעה א עקאט ראנ ,רעבעג־עימערפ ןײק טשינ ,םרעבײרש עשידלי ןופ

 .ןטיונ עלא

 (1955 רעבמעצעד רעט15 ,קראי־ױנ ,״רעקעװ רעד״)
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 ץירפ רעשיליופ רענטלעז א

 סנעצניװ װאלסינאטס ר״ד טבײרש 1955 ״טפנוקוצ״ רעמונ־רעבמעטפעס ןיא
 טפאשביל טימ טבי״ירש רע .עזמאב םוחנ טעאפ םענעבראטשראפ גנױ םעד ןגעװ
 עני״יז ןגעװ ןוא ,װאסאס ןופ טעאפ ןגנױ םעד טימ טנעקאב ךיז טא,ד רע יוזא יװ

 .עשראװ ןיא סרעבײרש עשידײ ערעדנא טימ ןשינעגעגאב

 טימ ןיוש ,ןעזמאב םוחנ ראפ ןאטעג ךס א טאה םנעצניװ ר״ד זא ,סײװ ךיא
 יד ןבעגעג םיא ,ךיז וצ ןטעבראפ רעמוז ןדעי םיא טאה רע םאװ ןײלא םעד
 עשיצילאג־חהזמ יד ןיא עיצאקאװ רעי״ירפ א ראפ סיוא־ראי ,ןי״יא־ראי טײקכעלגעמ

 .ףיוה ןשיצירפ ןי״יז טאהעג טאה סנעצניװ ר״ד וװ ,ןטאפראק

 סנעצניװ ר״ד םאװ גראז יד זיא לקיטרא םעד ןיא עטםקידרעװקרעמ סאד רעבא
 ןופ ךארפש רעד״ — ךארפש רעשידײ רעד ןופ לרוג םעד ןגעװ סיורא טזי״יװ
 ״םײוג יד ןשיװצ דיסח א״ ןא ךיז טפור ןײלא רע .״רעװאסאס בײל השמ ׳ר
 ,ןבירשעג זיא לקיטרא רעד ןכלעװ טימ ,ןאט ןעמעראװ םעד ןיא טליפ ריא ןוא

 .טדערעג םתס טשינ זיא סאד זא

 ,עטכישעג רעשידױ רעד ןיא ייס טלאטשעגקערש ןימ א זיא ץירפ רעשיליופ רעד

 ןפיוא ןזירפאק עדליװ ענייז טימ ץירפ רעטלא רעד :ראלקלאפ ןשידיי ןיא י_יס
 ,סעצגאװ עשיליופ עזײב עני_יז טימ ץירפ רעטלא רעד .״עקשאמ״ ןי_יז ןופ ןובשח

 עשידױ ענײש וצ קשח ןי_יז טימ ץירפ רעגנױ רעד .טניה ערעזױב ךאנ ענייז ןוא
 .(״ןגיוא עטזאלעגפארא״ עטכישעג עשידיי עכעלמיטסקלאפ סעצרפ עז) רעטכעט

 סנעצניװ װאלסינאטס ר״ד עקאט זיא ןליופ ןשיטימעסיטנא ןקידהמחלמ־ראפ ןיא
 רעשיצירפ םחס ןײק ןעװעג טשינ זיא ןדױ וצ טפאשביל ןי_יז .םאנסיוא ןא ןעװעג
 רעשיצירפ־שיליופ רעטלא רעד ןגעק ״יוזא ךיא ליװ אקװד״ ןימ א רעדא ,זירפאק
 :ןעלצראװ ערעפיט טאהעג טאה ןדױ וצ טפאשביל ןי_יז .עיצידארט רעשיטימעסיטנא

 ןקידרעװקרעמ א ףיוא ״דיםח רעשײוג״ ןימ א ןראװעג תמאב עקאט זיא רע
 .ןלײצרעד וצ יאדכ זיא םעד ןגעװ .געװמוא

 .״ןלוצוה״ ןפורעג ןעמ טאה ןטאפראק עשיצילאג־חרזמ יד ןופ רעניוװאב יד

 ןפראװעגכרוד ךיז ןבאה טראד ןוא אד .שינלארקוא ןעװעג זיא ךארפש רעײז
 טלאװעג ןבאה סאװ ,רענעמור יד זא יוזא ,ןושל רעײז ןיא רעטרעװ עשינעמור
 יד זא טהנעטעג ןבאה ,עיצילאג־חרזמ ןופ לײט םעד וצ קשח רעײז ןקיטכעראב

 .רענעמור עטריזיװאלם ןענעז ןלוצוה

 ,ןלוצוה יד ןופ ראלקלאפ ןטימ טריסערעטניאראפ ךיז טאה סנעצניװ ר״ד
 רעד ראפ פאנק עקאט טאה רע .סעדנעגעל ןוא רעדיל ,תױשעמ ערעײז טימ
 טאה סאװ ,ןינע םעד ןגעװ דנאב ןקיזיר א טכעלטנפעראפ המחלמ־טלעװ רעטײװצ
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 .ןזי״ירק עשירארעטיל עשיליופ יד ןיא םשור ןסיורג א טכאמעג
 ,עכלעזא ךיוא ןעװעג ןעגעז טלײצרעד ןבאה ןלוצוה יד סאװ תױשעמ יד ןשיװצ
 יד ןיא רעטרע עסיװעג .״דישז ןקילײה א״ סעפע ןגעװ טײרדעג ךיז ןבאה םאװ
 םעגורב רעד :דלי ןקילײה םעד ןופ ןעמאנ ןפיוא ןראװעג ןפורעג ןענעז ןטאפראק
 ןקילײה םענופ לײה יד ;דלי ןקילײה םענופ ןײטש רעד ;ד?י ןקילײה םענופ

 .װ .א .א דלי
 טימ טנעקאב סגעצניװ ר״ד ךיז טאה תױשעמ עשילוצוה עקיזאד יד ךרוד
 םעד ןיא וליפא רעבא .לגיפש ןשליוג א ןיא ,זיא תמא סאװ ,עדנעגעל־םש־לעב רעד
 טמעטאעג ןבאה ײז ;ןײש שילרעטסיוא ןעװעג תױשעמ יד ןענעז לגיפש ןשליוג

 .טײקשירענאיזיװ רעטרעטײלעג א טימ ,טייקכעלשטנעמ רענעביוהרעד טימ
 ־פער א זיולב זיא השעמ עשילוצוה יד זא ,טפאכעג ךיז טאה סנעצניװ ר״ד
 ךיז טאטשנא ראנ .עדנעגעל רעשידלי־שיטנעטיוא ןא ןופ גנולגיפשפא ןא ,טקעל
 ךיז רע טאה ,ןדליגראב עשיצילאג־חרזמ יד ןופ ליומ ןקידעבעל םוצ ןדנעװ וצ

 .תודיסח ןגעװ רעבוב ןיטראמ ןופ רעכיב ענעבירשעג שטײד ןיא יד וצ טדנעװעג
 טדערעג רימ טימ טפא טאה רע .טשיוטנא קראטש םיא טאה רעבוב ןיטראמ
 יװ ,ןוא ןקידרעװקרעמ א ףיוא גנושיוטנא ןי.יז טריטנעמוגרא טאה רע •םעד ןגעװ

 .ןפוא ןקיטכיר א ףױא ,ךיז טכוד רימ
 ןאק ןעמ .גרעב־ןטאפראק יד ןיא ןראװעג ןריובעג זיא עדנעגעל־םש־לעב יד
 יד ןאק ןעמ יװ טקנופ ,טפאשדנאלגראב רעד ןופ ןלײטפא טשינ עדנעגעל יד

 .טפאשדנאל־לילג רעד ןופ ןלײטפא טשינ עדנעגעל־םוטסירק
 ןא — עיצקארטםבא ןא םזינאגרא ןקידעבעל א ןופ טכאמ רעבוב ןיטראמ
 שטנעמ רעד רעכלעװ ןיא ,טפאשדנאל רעד ןא ןוא שטנעמ םעד ןא ,עעדיא
 סאװ לי_יװ .רעקיטכיר ןײק טשינ זיא רעבוב ר״ד ןופ געװ רעד .ךיז טגעװאב
 ןכעלשטנעמ ןקידנרירביװ קידעבעל םעד ןא ןצנעטנעם עזעיגילער־שיפאזאליפ ןענעז
 — עדנעגעל רעד ןבעגעג טאה סאװ טפולגראב רעללרפ ,רעטנוזעג רעד ןא ,םעטא

 .לגילפ
 ןרעבוב י_יב םיא טלעפ׳ס םאװ סאד זא ,טלײצרעד ןסנעצניװ ר״ד באה ךיא

 .ןצרפ י_יב ןעניפעג רע טעװ
 :טלארטשעגפיוא טאה םינפ שיװאלםי שיפיט ןי_יז

 ,רעלטםניק ןראפ עבאגפיוא ןא זיא סאד — טרעפטנעעג רע טאה — אי״
 יד ןא עדנעגעל א זיא סאװ י םידיסח עקידעבעל יד ןא תודיסח זיא סאװ לי_יװ

 ״? עדנעגעל רעד ןופ םרעגערט
 ־עטשאב רעטעפש ךיז טאה ןרעבוב ןיטראמ ןגעװ לײטרוא ׳םנעצניװ ר״ד
 ־עטעג םעד ןעמוגעגנא טאה סאװ דלי רעטשרע רעד ןעװעג זיא רעבוב :טקיט

 ...םידיםח עקידעבעל יד טעדראמעגםיוא ןבאה סאװ ,ןשטללד יד ןופ זײרפ
 הטיש עשיפאזאליפ א ,עעדיא רעשידיסח רעד ללב ןבילבעג זיא רעבוב ןיטראמ
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 רעגנאמ קיציא

 רעבא גובעג יװ רעמ ןשטײד יד ןבאה תוטיש עשיפאזאליפ ןוא ןעעדיא .אזא
 ...טײקכעלשטנעמ

 ןשיװצ ראלקלאפ ןשידיםח ןעלמאז ןעמונעג טי״יז ןייז ןום טאה סנעצניװ ר״ד
 םײװ ןאטעגפיוא טאה רע סאװ ,קעװא זיא רע טייװ יװ .ןדליגראב עשיצילאג יד

 '.טכאמעג טשינ וצ ץלא טאה ןליופ ףיוא עיזאװניא עשישםייד יד .טשינ דיא
 זיא סאװ ,ץירפ ןשיליופ םענעזעװעג םעד זא ,רעכיז דיא ןיב דאז ןײא ןיא
 םעד יװ רעמ םידיסח עקידעבעל יד םיוא ןלעפ ,דײרקגארם ןיא טילפ א טנייה

 .רעבוב ןיטראמ ר״ד ראםעפארפ־לארשי

 רעשידיי רעד ןופ לרוג ןראפ סיורא טזייװ םנעצניװ ר״ד םאװ גראז יד :ןמיס א
 .״רעװאםאס בייל השמ ׳ר ןופ דארפש רעד״ — דארפש

 *.דאזיפע רענײלק ןײא דאב

 ־טימ םיא דיא באה ,עשראװ ןיא ןעװעג.זיא סנעצניװ ר״ד ןעװ ,לאמ ןײא
 ײז טאה ןעמ יװ רעדא ״רעװאלצארב״ יד .םידיסח רעװאלצארב יד וצ ןעמונעג
 ידיי עמערא עלא ןוס עטסמערא יד ןעװעג ןענעז ״םידיםח עטיוט יד״ ןפורעג
 דיא װו דזאיעשפ םענופ טײװ טשינ ״לביטש״ א טאהעג ןבאה ײז .עשראװ ןיא
 1 .טניוװעג באה

 .סטכאנ וצ קיטיירפ א ןיא טײצרעטניװ ןעװעג זיא׳ס

 טכאמעג סבעצניװ ר״ד ףיוא טאה ״םידיסח עטיוט״ יד ןופ ןענעװאד סאד
 * .םשור ןקראטש א

 ראנ תוליפת יד ןגאז ןפיל יד ראנ טשינ זא ,טליפעג שוריפב באה ךיא״
 .טגאזעג רימ וצ רע טאה - ״תוליפת יד וצ ףתוש א זיא רבא רעדעי

 ץנאט א ןיא טזאלעגקעװא דיז ״םידיסח עטיוט״ יד ןבאה ןענעװאד ןכאנ
 עטפאגראפ טימ רימ ןבענ ןענאטשעג טי״יצ עצבאג יד זיא סאװ ,סנעצניװ ר״ד
 טא ןוא טכוזעגמורא םיא ןבאה ןגיוא ענײמ .ןדנוװשראפ לאמ א טימ זיא ,ןגיוא

 * 1 .ןעזרעד םיא דיא באה

 ױא טבײשעג טאה זאב רעשיװאלס רענעסירראפ רעד טימ םיגפ עדנור סאד
 זיא רע ׳טצנאטעג ריא גאז סאװ .טצנאטעג רע טאה ״םידיםח עטיוט״ יד ןופ דאר

 .רעכעה דאב טשינ ביוא .ייז טימ ןגיולפעג

 רעקידעבעל א — טקרעמאב רעטפאסראפ א רע טאה — תודיסח זיא סאד טא״
 .״עיצאזיליטס עשישטײד ןײק טשינ ןוא עעדיא עטקארטםבא ןײק טשינ ,ןינע

 (1955 רעבמעװאנ 1 ,קראי־ױב ,״רעקעװ רעד״)
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 ¥ * יצ וױרב רעטשרע

 רעכיז דיז וטסאה רוטאינימ ןיא טאלבנכאװ שירארעטיל אזא ףיוא ,רערעי.יט
 טימ ןוא רעטעלב רועיש א ןא טימ ןטפירשטי_יצ ףיוא ןגיוצרעד .טכירעג טשינ
 רעטרעװ־רקיע עטלײצעג טימ •םראפער רעטציא רימ ןרעטײמיורט ,טלאהניא קיצניװ
 רעטאעט עשידלי ענרעדאמ סאד ,רוטארעטיל עשידײ ענרעדאמ יד ןטסעמ רימ ןלעװ
 .קירוצ ןוא ןיהא .טלעװ רעד וצ תוכי.יש רעײז ןוא טסנוק עשידלי ענרעדאמ יד ןוא
 רעד ,טאשיק ןאד ןופ ןטאש רעד טײטש ןטקעיארפ ערעזדנוא ןופ גיװ רעד י_יב

 .הלם ןמא ,ןײטשייב זדנוא לאז תוכז ןי.יז ןוא .םעיזוליא עלא ןופ רעטאפ
 ךיז ןבאה םאװ זייל יד ןקאנקעצ קיכעליה לכ םדוק :םארגארפ רעזדנוא
 .רוטארעטיל רעשידלי רעד ןופ ךעלבירג־ןח יד ןיא ןבארגעגנײא ןוא טצעזעגנא
 עיצאזיליבאמ ןריטאקאלפ רימ ,טײרג ןענעז לגענ עטריקיגאמ לעיצעפס ערעזדנוא
 רעהא — םורד ןוא ןופצ ,ברעמ ןוא חרזמ ןופ סרעפמעק ןוא ןרודאבורט עלא וצ
 טפלעה .ןדאקיראב טײצ וצ טײצ ןופ טרעדאפ רוטארעטיל יד דיוא •זדנוא וצ
 עלעוטקא םאד טלפירקראפ סאװ ,רוטקױנאק עכעלדעש ןוא עשלאפ יד ןעמיודפא
 ןופ ןײג םאד רערעװש טכאמ ןוא םעדעפ יד טרעטנאלפראפ ,דליב־רוטארעטיל

 .ןעמוק ןפראד סאװ ,יד ןופ ןוא ןעמוק םײב ןטלאה סאװ יד
 ןשידיי םעד — טײקנײש רעטפדורעג רעד ןיורק יד ןאטנא קירוצ ןליװ רימ
 גונעג״ ןײצ עילאק יד טימ ןאטעג ץירק א טאה ןלטב רעטעװעכראמעגסיוא ןא .דיל
 יד טפאכעגרעטנוא ןבאה ךעלכעלוק עשינאגיפע ןופ ןאילימ א ןוא ״טרעדילעג
 םנאנאזער ןקיזאד םעד ןופ גגוקריװ יד ןוא ןגארטעג רעטייװ יז ןוא גנוזאל

 .ןברוח ןתמא ןא טכארבעג טאה
 םעד רעביא ןוא .סע טרעטאלפ גיװ רעד רעביא .לכה־ךס זדנוא ראפ זיא דיל
 שראמ ןפיוא .םע טרעביפ רעײלש־הלכ ןיא ןוא םע טרעטיצ עביל רעד רעביא ,דניק
 סע טלבױ ןײװ ןוא טיורב ייב .סע טנײװ טײקמאזנײא רעד ןיא ןוא סע טײלגאב
 סע טמענ דײרפ יד ןוא רעיורט םעד .סע טמערוטש טשרוד ןוא רעגנוה םי_יב ןוא
 ־סיוא יד םע טכאמראפ םסוג םעד ןוא רעדנעב עקיבראפ ןוא עצראװש טימ םודא
 געװמוא רעלאסאלאק א יװ רעמ טשינ זיא עזארפ עפי_יר יד .ןגיוא עטמולחעג

 .ןוםמאה .ב .צ — דיל םוצ
 ןוא טכאנ טימ טקעדעגוצ ךאילש ןפיוא טפאלש סאװ ,רערעדנאװ ןדעי ןיא
 עקםאמ רעיולב רעד ףיוא לכײמש םענעדלאג ןי_יז טגנעה סאװ ,דניק ןדעי ןיא ,טניװ
 ,טכאנ רעד ןופ םלופ םעד קערש טימ טפאט םאװ ,עמאמ רעדעי ןיא .טנװא ןופ
 ,טניװ ןדעי ןיא ,זייל יװ ,ןרעטש׳ ענרעבליז יד טקאנקעצ סאװ ,ןקיזינל ןדעי ןיא
 ןיא ,טאטש רעדעי ןיא ,ףראד ןדעי ןיא ,ײלפ ךאנ יװ סנטאש דאנ ךיז טגאי סאװ
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 רעטרעװ עטלייצעג

 עטכע סאד טלמירד - םערוטש ,גנוגעװאב ,רעטיצ ,ריר ןדעי ןיא ,רבדמ רעדעי
 טנאקאב ןיוש זיא׳ס ןעמאנ סגעמעװ ,טעאפ רעשידלי ,וד ןוא .עיזעאפ ןופ דלאג
 יד ףיורא רימ ןגײל ריד ףיוא ,טנאקאב טשינ ךאנ זיא׳ם ןעמאנ סגעמעװ ןוא
 םיור ןײק ןריפ ןגעװ עלא .קסע ןײד זיא׳ס .געװ םעד טשינ ןענעכײצ רימ .טסאל
 ןוא סעטאד ףיוא טשיג .טײקנײש רעד ןופ תוכלמ םוצ ןריפ ןגעװ עלא ןוא
 טײטש ,ןגיובגלע ןטימ טמערוטש ןעמ סאװ ,סעיציזאפ ףיוא טשינ ןוא ןפארגאראפ

 •ןטרעװ עטכע ןוא עתמא ףיוא ראנ ,רוטארעטיל א ןופ םויק רעד
 יוזא טצײרקעג טשינ דיז ןבאה טציא זיב לאמ ןײק - .געװ םעד ןענעכײצ
 פאק רעטרעביושעצ רעד .ןײנ ןוא אי ןשיװצ טלקאװ רוד רעזדגוא .ןלאבמיס ליפ
 רעזדנוא ןופ ןדי_יל סאד .טכענ עזאלפאלש ערעזדנוא ךרוד טמיװש טעלמאה ןופ
 רעד ןופ ןכאילש עלא רעביא םימלצ ןפראװעצ ןוא טולב טנכײצעג טאה רוד

 ןדנװו ערעזדנוא .םולח רעזדנוא ןיא שילאבמיס טעפילכ פאק־סוטסירק רעד .טלעװ
 רעזדנוא ףיוא טגיל יסיסא ןופ סוקסיצגארפ ןקילײה ןופ טנאה יד .טסײרט ןפראד

 ראפ טצילב םועטעמארפ ןופ לקאפ יד .טלאװער טמערוטש טולב רעזדנוא .ץראה
 טלאטשעג ענעדלאג יד ,ןזאטסקע ןוא דײרפ וצ ןצכעל ןװרעג יד .ןגיוא ערעזדניוא

 .ןטנאזיראה יד ףיוא טלוב ךיז טנכײצ בוט־םש־לעב ןקילײה ןופ
 טימ ערטסאילאכ-רערעטסעל יד .עמאמ רעזדנוא ץלא ךאנ זיא סאאכ ,סאאכ
 ־נאגראפ זיא רעטנאלפ־רעדליב ןשירעטםיה ריא טימ ,113681080 ?^©תסס ריא
 ןלאבמיס ןוא ןעגנועז ערעזדנוא ןופ םעיניל יד .ןפא זיא לטיפאק עטײװצ םאד .ןעג
 ,רעלעט ןפיוא טעלמאה ןופ פאק םעד טגארט׳ם רעװ יװ .ןראװעג רעראלק'ןענעז
 ־םוטםירק ןקיטכיל םעד טגארט׳ס רעװ יװ .ןנחױ ןופ פאק םעד אעמאלאס יװ
 ־י.ינ א ןופ ןלאערא עטעלאיװ יד ךאנ טגאי׳ס רעװ יװ .טגעה יד ףיוא לטנאמ

 טזאל לאניפ רעד .טנכייצעג זיא זי_ירק רעד .גנוטכיד רעשידלי רעד ןיא םזידיסח
 ןצעג עײנ — רעטעג יד ןופ ןברוח ןפיוא טרעשאב זדנוא זיא רשפא .ןענא ךיז

 •ץנאט־רענידנצעג ןטי_ינאב ןטשרע םעד ןצנאט וצ ןוא ןדניצוצנא

 (1929 טםוגיוא 2 ,1 .מונ ,סאי ,גנאגראי רעטשרע ,״רעטרעוו עטלײצעג״)
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 דראגסארג ץרעה

 רעד טליפש ןםיורד ןיא .סאי /׳עדרעװ לומאפ״ ןטראג־רעטאעט ןיא .1
 ןדאפדלאג רעטכידסקלאפ רעםיורג רעזדנוא״ :סעמאלקער עקיבראפ טימ טניװ
 סעידאלעמ יד וצ שימטיר ךעלרעק עירעלאג יד טקאנק קינײװעניא .״!טריטיצער
 ׳ןי.יז ףיוא טעפירקס רעלדיפ רעדנילב־בלאה רעד סאװ /׳ןירעכאמ־ףושיכ״ רעד ןופ
 ןצראװש ןטימ רעטכידסקלאפ רעד ראג .לדיפ ,ןטנכשמראפ לאמ ןעצ זיב ןיוש
 רעד ןופ בוט־םױ םעד טרעדורעצ סעקשטנעה עסײװ יד ןוא רעדניליצ ןוא קארפ
 — ײרד ײװצ ,סנײא :ו־ו־ױפ — ײרד ײװצ ,םנײא — ליומ םי.יב רעגניפ .עירעלאג
 ראיטקא ןקיצנײא םענופ תואפ ןוא דראב עטפעלקעגוצ שימאק יד ...!ו־ו־ױפ
 ־עיצאטיצער ןשידלי ןטשרע םענופ סנאלעםקע־ראפ אקסאיפ .עסאק יד ןעװעטאר

 .עינעמור ןיא טנװא
 ־סארג ץרעה ראטאטיצער ןופ טלאטשעג עקנאלש יד .רעטעפש ראי קיצפופ .2

 טימ טפעלקאב לטנאמ .רעצעלפ עשיראטסיה יד רעביא ךרוד סרעטאלפ דראב
 ,םיא טימ טײג ץרפ רענאיזיװ םענופ ןטאש רעשיטאטסקע רעד .סעקסאמ עקיבראפ
 עיורג יד ,םיא רעביא טרעטאלפ רידאנ השמ ןואלק םענופ עקםאמ עשיגארט יד
 ,רעגניפ ענײז ףיוא טרעטיצ קאבלוק השמ רעלבירג ןוא ןטשפ םענופ עקװאקוק
 גראבנײטש רזעילא ןוא ןעגנועז עקםעטארג עני״יז טימ טעאפ רעד בײל השמ ןוא
 ,עירעלאג יד ןוא ...ןוא םיא טימ ןרעדנאװ עירעשזאנעמ רעשילרעטסיוא ןי״יז טימ
 טפאט ןוא שוח ןטימ טפי_ירגאב סאװ יד א ,רעטאעט םענופ ץנאטסניא עטסכעה יד
 ,ראטאטיצער ןראפ ראנ טשינ שראמ־ףמוירט א .טרידאלפא ,רעגניפ יד טימ ןא

 .רוטארעטיל רעשידלי רענרעדאמ רעצנאג רעד ראפ ראנ
 גיוא עטושפ סאד .עירעטסימ עשילרעטסיוא וד זטראװ ,טראװ ,טראװ .3
 יד טפאכ רעיוא עטושפ םאד .ףיט יד — עשירעלטסניק סאד ,דאלפ יד טעז
 יד — רעיוא עשירעלטסניק סאד ,ךאלפ רעד ףיוא ךיז טלזי.ירק סאװ ,עיצארביװ
 ,רעיוא ,גיוא :זיירק רעטקידנעראפ .ףוס ןוא ביוהנא זיא סאװ ,סאאכ ןופ קיזומ
 ןגיוב .ןפײר רעביא שיטאבארקא ןעגנירפש ןעגנאלק ןוא ןטלאטשעג .רעביפ ,װרענ
 ןריסנאלאב .םמעלאב עצראװש טימ יװ ,ןטיוט יד טימ ןליפש .ןטנורגפא רעביא דיז
 ־נעפשעג א ,טכאנראפ רעכעלטיור ,גנאלקרעקעלג — ײז רעביא ןוא קירטש ףיוא

 ײװצ ,עגר א — .״עילערעזײל״ קסעטארג םעד ןופ טנעה יד ןיא ןוה עשיטס
 רעטצעל ןוא עיזוליא עטצעל — ןגיובנגער רעקיבראפ רעד ןגיוא יד ראפ טלדניװש

 ...ןיא ,זדלאה ןיא טאראפא־ןװרענ ןיא װו ץעגרע שרוש ןי_יז טאה סאװ ,תמא
 ןראפ •דיז טגיונראפ .רעלטסניק רעגנױ רעקנאלש רעד טײטש עניב רעד ףיוא
 ןענעז ײז ןוא ןפורעג טאה רע סאװ ,רעטסנעפשעג יד ראפ !ןײנ — (ז)םוקילבופ
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 רעטרעװ עטלײצעג

 .חוכ ןשיטסאלפ ןוא ןשיגאמ םענעגײא ןייז ראפ .ןעמוקעג
 םוצ ןײגרעד ןראפ ןוא ײרשעג םעד ןײז רבוג ןראפ !דראבםארג אװארב .4

 .למרומ
 .רעטאלפ ,ילפ ,טסענ ,ךײט ,דלאװ ,םיורט ,ףאלש ,דניק זיא סאװ ,למרומ־
 ־אלקעד יד ןייז רבוג ןראפ .טאג — טפאשקנעב עי.ינ רעזדנוא רשפא ןוא רעטיצ
 ,דעלעטגיפ ענעגיװשראפ יירד יד וצ ןײגרעד ןראפ ןוא סנכײצפורםיוא עשיראטאמ
 רעגגיפ יד .(רעטםיימ רעזדנוא — ץרפ) דוס ןוא גנונא טימ לופ ןענעז םאװ
 ,עיזיװטאג רעײנ א וצ גנורעמעד־שטנעמ רעי_ינ רעד ךרוד ןפאט סאװ ,ערעזדנוא
 טסאלאב םיא י.יב ןאראפ ,תמא .עיצאטיצער סדראבםארג ןיא ךיוא ןעמ טריפש
 רע ןוא ,ענרעדאמ יד ,עטםגנןי יד ,ןעמעלא זדנוא י_יב יװ — טסאלאב־השורי —

 .ןײז רבוג םיא ןלעװ רימ יװ

 (1929 טםוגיוא 2 ,1 ,מונ ,סאי ,גנאגראי רעטשרע ,״רעטרעװ עטלײצעג״)
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 1מ מבסתבסס&מ!

 לאזנסנאמפאה ןאפ אגוה

 טסײה סאד ...ןוא ןבראטשעג לאטםנאמפאה ןאפ אגוה :גנודלעמ עשיפארגעלעט
 טאה טנװא רעד טםײה םאד .טיוט ןטימ ןגאלאיד ענײז טקידנעראפ טאה ראנ רעד
 רעצראװש רעד ףיוא טגײלעגרע־זינא ךיז ןוא דײלק־בוט־םױ עיולב םאד ןאטעגנא
 ,לאמ עטצעל סאד טאה עילאכגאלעמ רעד ןופ ןיסעצנירפ עבײלב יד ןוא ,הטימ
 עדאלאב״ עקירעיורט ןוא עפיט יד טלמאטשעגםיורא ,ןגיובעג הטימ רעד רעביא

 .״סנבעל ןרעסיוא םעד

 ,ןגיוא עפיט טימ ףיוא ןסקאװ רעדניק ןוא״
 ,ןבראטש ןוא ףיוא ןסקאװ ,טשינראג ןסיױו סאװ

 .״ןגעװ ערעײז דיז ןעײג ןשטנעמ עלא ןוא

 טנאפש גנורעמעד רעדעי ךרוד ןוא ,לאטאפ זיא גנורעמעד עדעי :טכארט ךיא
 עפיט יד ןיא ראנ .לסקא ןפיוא םלצ א יװ ,רעיורט םעד טגארט סאװ ,שטנעמ א
 עני״יז עלא טימ געװ־אטאגלאג רעד שינאגרא ךיז טזיולבטגא תושמשה־ןיב ןופ ןעהעש
 ־נאמפאה ןאפ אגוה ןוא .ןטיוט עני.יז עלא טימ ,ןעמזלארעה עגײז עלא טימ ,ןרעיורט
 ןופ עיצאנגיזער יד ןוא רעיורט םעד ןדאלעגפיוא םעצײלפ עני.יז ףיוא טאה לאטס
 טאה ראנ רעד ...זיב ןעגנוזעגסיוא ײז ןוא ןעגנורעמעד עלאטאפ יד ןופ רענײא

 .טיוט ןטימ ןגאלאיד עני_יז טקידגעראפ
 טשינ ,ךיז טקעלפטנא סאװ ,רעיורט רעתמא ןוא רעפיט רעדעי :טכארט ךיא
 יװ ךאנ זדנוא טײג ראנ ,טײגראפ ןוא עגר א ףיוא גנילרעטעמש רעצראװש א יװ
 גיוא ןראפ ןסיוטש זומ ןוא טםיוטש — ,גנאל ןבעל ץגאג א ,ןטאש רעקיבראפ א
 רעלאינעג רעד ,עקליר איראמ רעניאר .טיוט — עירעטסימ יד ,קנאדעג ןראפ ןוא
 טיוט םענופ ןײװעג םאד טרעהרעד טאה ,סנכײצ־עגארפ ןופ טלעװ א ךרוד רעילפ
 ־עלע ,רעליטש רעד ,לאטסנאמפאה ןאפ אגוה .ןבעל םענופ שער ןוא שיור ןטימ ןיא
 ־פיואמוא םעד ,העש רעדעי ,טונימ רעדעי ,עגר רעדעי ןיא — רעקיגעלע ,רעטנאג
 ןבלעװ ןוא רעטייװ ןעגיפש רימ סאװ ,גאלאיד םעד .טיוט ןטימ גאלאיד ןכעלרעה

 ...טקידנעראפ טציא דארג טאה לאטסגאמפאה ןאפ אגוה

 ״קירעױרט ןוא טראצ ןוא טפײרעג ירפ״

 ־טײל .טלפמעטשעג ןײלא לאטסנאמפאה רעגנױ רעד ךיז טאה טאטיצ םעד טימ
 .ןסנאױנ עטנאסערעטניא ןאילימ א ,יודיװ ןוא וױטאמ־טײל ןשיװצ יודיװ ןוא וױטאמ
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 רעטרעוז עטלײצעג

 ןאטעג רעטיצ א טאה סאװ ,לגבלי םענופ דיל ענײש ,עקירעיורט סאד ,רקיע רעד ןוא
 רקיע רעד ןוא ;דנאר ןרעביא קנארטעג ןופ טפלעה א ןסאגראפ ןוא טנאה רעד טימ
 סלאטסנאמפאה .״טיוט ןטימ ראנ״ םעגופ גאלאיד רעשיטאמארד רעד ,רקיע םענופ

 •קרעװרעטסײמ
 ,רעיורט ןײז ןופ רעגניז ןקיזאד םעגופ רבק םײב ןײטש עגר א ןבי״ילב רימ
 ערעזדנוא ךאנ ןבאה רימ .ןעגנאגעג רעטײװ ןוא — רעיורט עגר א ,טעטעיפ עגר א

 •טקידנעראפ טשינ שטנעמ ןוא טלעװ טימ ןגאלאיד

 (1929 טסוגיוא 9 ,2 .מונ ,סאי ,גנאגראי רעטשרע ,״רעטרעװ עטלײצעג״)
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 .¥ * יצ ײירב רעטײװצ

 ־עגנא טסאה וד סאװ ,ןעמעלבארפ ןוא ןגארפ םוכס ןצנאג םענופ ירערעייט
 רענעדלאג רעד ןופ לרוג רעשיגארט רעד טדירעג ןטםנײמ םא ךימ טאה ,ןפראװ
 טימ טסנאמרעד וד הילםקלאפ ןשידיי םעגופ ןירעטיה רעײרטעג רעד ,עװאפ
 וד .קיריל רעשלעפארײא רעד ףיוא דילםקלאפ םענופ גנוקריװ עםיורג יד טכער
 ןופ טאט ערענאיצולאװער יד טכער ליפ יוזא לאמ א ךאנ טימ טסכײרטשרעטנוא
 רעלופטכארפ סאנאטנערב ןוא סמינרא ןופ ןוא ״רעקלעפ רעד ןעמיטש״ סרעדרעה
 העפשה רעײז טימ ןגארטעגנײרא ןבאה םאװ /׳רעדילסקלאפ עשטײד״ גנולמאז
 טפארק ןײז ןריוװעגנא טשינ ךאנ טאה סאװ ,םארטש ןקידעבעל ןטנענאמרעפ א
 ןא ןעמ טלאװ יצ :טסריטנעמוגרא וד ראברעדגװו יװ ןוא .גאט ןקיטנייה םוצ זיב
 וצ ןוא ״גיניקלרע״ סעטעג וצ ,לשמל ,ןײגרעד טנעקעג העפשה רעקיזאד רעד

 •ךאנ ןוא ךאנ ןוא /׳עראנאעל״ סרעגריב
 דאי קיצנאװצ עטצעל יד ,תמא .שרעדנא לסיב א עגאל יד זיא זדנוא ײב
 עשיפארגאגטע יד ןפאטנא טוװרפעג ;טריטידעמ ,טשראפעג ,טלמאזעג ןעמ טאה
 ןײר ןײק וצ רעבא .דילסקלאפ ןשידיי ןיא ןטנעמאמ עשימאגאקע־לאיצאס ןוא
 ־רעטנוא יד :רעמ ךאנ .ןעגנאגרעד טשינ ךאנ ןעמ זיא גנוצאשפא רעשיטעטםע
 ןא ךאנ טלאה ,רעקלעפ ערעדנא ןופ רעדיל יבגל דילסקלאפ ןשידלי ןופ גנוצאש
 ןשיװצ עטבילראפ ןגיל סאװ ,וליפא יד ײב אקװד ןוא ;גאט ןקיטגײה םוצ זיב
 ..עדליטאמ רערשכ ןייז ןופ ןטסירב יד ןשיװצ ענײה ךירנײה יװ ,שידײ ןופ ןטםירב יד
 ןלאפעגנײרא זיא׳ס רעכלעװ ןיא ,תולעפתה רעד וצ רעטציא דארג טכארט ךיא
 קידנזעלרעביא ,ןליופ ןופ טסילאנרושז ןוא רעוט־רוטלוק רעשידױ רעטסװואב א
 ,ףרװוראפ םעד ךיוא רעבא קנעדעג ךיא .דילסקלאפ ןשינעמור ןרעביא לקיטרא ןיימ
 ןשידלי ןטימ ןשינעמור םעגופ ךײלגראפ ןללמ עגונב טכאמעג רימ טאה רע סאװ
 גנונעקײל עטולאסבא יד ןעװעג טלוב זיא ףרװוראפ םעד ןיא טא ןוא .דילסקלאפ
 ־ץעגרע אי ןיוש טקעטש רע ביוא .דילסקלאפ ןשידלי ןיא טנעמאמ ןשיטעטסע םענופ

 .עידאלעמ רעד ןיא ראנ רעכיז רע טקעטש ,װו
 ןפיל ענללד ףיוא ןיוש עז ךיא ןוא .וטסגערפ ?ךעלגעמ סאד זיא יוזא יװ
 יװ יראמ אטנעמעמ ןרעקידגריר ןוא ןרעגעש א טזללװ :ןטאטיצ טימ םי א ןרעטיצ

 רענעש ןוא רעקירעיורט א טזללװ ;״ןעװעג רימ ןענעז רעדירב עטוג ןעצ״ :דיל סאד
 ךעלעסיג ,ןסללר ךעלעסינ ןםײהעג טאה עמאמ יד״ :דיל סאד יװ עיצאנגיזער ןופ דיל
 ;״ןכײרגרעד טינ ןענעק רימ ,ןכײרגרעד טינ ןענעק רימ״ :לאניפ ןטימ ״ןסללר
 :דיל םעד ןיא יװ ,טײקטמעשראפ ןוא אמזוג ,עביל ןופ ליפש רעקידװענח א

 :לאניפ ןטימ ״ןעגורב םללב טראד וטסוט סאװ ,עלעדײמ ןײש וד ,ראנ גאז״
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 רעגנאמ קיציא

 ,ןכאמ ריד ךיא לעװ רעטײל ןימ אזא״
 .ןגינטש למיה םוצ טסלאז וד

 ,רעטײװצ רעד וד ןוא ראנ א ךיא ראנ
 .״ןגײװש רעסעב רימאל

 סע טײג עיגאלאפא רעשיטעטסע ןײק ןיא טשינ .יפאטס ,דנײרפ ,פאטס ראנ
 יד ןכי״ירטשרעטנוא ראנ רימ ךיז טליװ וױרב וקיטני״יה ןי.ימ ןיא .רעטציא רימ
 ןעװ ,גנוטכיד רעשידלי רעד ראפ דילסקלאפ ןשידיי םענופ גנוטײדאב עלאסאלאק
 תוטשפ וצ גנארד רעד .ליזקע ןופ טרעקעגמוא ךיז טלאװ עװאפ עגעדלאג יד
 ,שיקראמ ץרפ יװ טסירביליװקע־רעטרעװ אזא וליפא זא ,רעקיטסאה אזא טציא זיא
 טנעצארפ 10 יד וצ ןײגרעד וצ ידכ ,םיושרעטרעװ טנעצארפ 90 ןעגנולשעגנילא טא,ד
 ,ףמאק רערעװש רעד ןוא ״ןטפירש רעװעשראװ״ יד ןיא ןטענאס ענײז ןופ תוטשפ

 ידפ גרעבנרעטש בקעי יװ ראטאטנעמירעפסקע־ליטס אזא ךיז טימ טריפ׳ם סאװ
 גנארד ןראטנעמעלע םעד טא טלוב ןקיטעטשאב ,טנעצארפ 10 יד וצ ןײגרעד וצ
 .טײקראבלטיממוא עטכע ןוא ענעדלאג :לפ־םדוק זיא דילסקלאפ ןוא .תוטשפ וצ
 םײב ןענרעל טשינ ןעד רעטציא דארג גנוטכיד עשידלי ענרעדאמ יד ןעק יצ
 ענעדלאג יד ? רעקלעפ ערעדנא י_יב סרעטכיד יד ןאטעג סע ןבאה׳ס יװ ,דילסקלאפ

 .ליזקע ןיא װו־ץעגרע םאזנײא לייװרעד ךאנ טגניז — עװאפ
 ןסעומשכרוד דיז לאמ ןײא טשינ ןוװרפ ךאג ןלעװ רימ ...לללװרעד ,לללװרעד
 עװאפ עגעדלאג יד ןעגנערבוצקירוצ םורא יוזא יװ ,טאלפמאק םעד ןריזינאגרא ןוא

 .גנוטכיד רעשידלי רעד ,דנאלרעטומ ריא ןיא
 ,ערעײהעגמוא אזא ךאד זיא דילסקלאפ םענופ טפארק עלעוםנעם טעמכ יד
 טנעקעג טשינ ריא ןופ טאה עקליר איראמ רעניאר יװ טעקסא אזא וליפא זא

 :ןפיולטנא
 ״11323? סיג 311011 8610

 061)61 1.30(1 £61:31סי£ת,

 נ?3111 68 03011 ,1311 !60

 31618 \\ז10(161' 610״.

 (1929 טםוגיוא 23 ,3 .מונ ,םאי ,גנאגראי רעטשרע ,״רעטרעװ עטלײצעג״)
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 סלמעלײצוק עדײב יד

 (ןסאךגאו{*9 ליפ יוזא ןוא ליפ ױזא ןיא ראטכעמא? א טימ דאזיפע וא)

 ןעמאנ רעד טאה ראי ראפ א טימ קירוצ — .״עפורט רעבליװ״ .1 ראפ
 ,חופ טיול ןוא'.עיצאסנעס א ןעװעג קראמ־עיצאםנעס ןפיוא .גנאלק א טאהעג
 ־קע ןא ןוא ישזער רעשיטקעלקע וא וופ ןאפ ןפיוא ליפש־לבמאסנא רענייפ א

 .ראוטרעפער ןשיטקעל

 .ןפראװעצ טראד ןוא אד ךעלטשער .עפורט רעד ןופ ךורבנעמאזוצ .2 ראפ
 טכארבעגטימ ןלאפינב ןוא ןלאערא טימ .עינעמור ןיא עפורט רעד ןופ לײט א

 ...זיב ,טדנעלבעג עגר א ןבאה ןלאערא יד .השוריב

 .םיא ןיא טלאהניא ןגארטניירא .ןפמעקסיוא ןעמ ףראד ןעמאנ א .3 ראפ
 זא ,ןײזטםװואב רעד .ןעמוקעג זיא עינעמור ןיא רענליװ יד ראפ טנעמאמ רעד
 .םענעגײא וא ראפ ףמאק םוצ ןסיוטשעג טאה ,ןעמאנ ןדמערפ א ןופ טרעצעג טאה׳מ
 ישזער רעד רעטנוא ״הנותח״ סלאגאג ןופ גבוריפפיוא יד ןעװעג זיא ןײטשוװרפ רעד
 .״עידעמאק ןוא אמארד״ ןםייהעג טאה םעלבמע רעי״ינ רעד .גרעבנרעטש בקעי ןופ
 יד טקעדעגפיוא טאה טנעמירעפםקע רעד .אקסאיפ — טאטלוזער .4 ראפ
 רעטאעט ןוא טסנוק ראפ ןייטשוװרפ רעתמא רעד .לבמאסנא םענופ טייקיזאלטפארק
 לײט רעד זיא ,חסונ םעבעגײא ראפ ףמאק ןיא .ליטס ראפ ףמאק רעד זיא ,אלימב
 ראפ א טימ .ןראװעג טרעטעמשעצ ןצנאג ןיא שילאראמ עינעמור ןיא רענליװ

 תואצוה וצ ןגאלשרעד דיז ןעמ טאה ,ראוטרעפער ןטלא םענופ ןעגנולעטשראפ
 .״רעבייװ טימ דיוב עלופ א ןראפעגקעווא ,ןראפעגקעווא״ ןוא

 :טאדקענא רעד ןא דיז טבייה אד .5 ראפ

 גנוציפשוצ יד .סעבראט־רעטאעט עשיסאלק יד טימ ,סעקשיפ יד ןופ תועיסנ יד
 ןרעטנוא ןעלגעז״ סאװ ךעלעפורט ןוא םעפורט עײר עצנאג א .טאדקענא םענופ
 ןשיבאראסאב א ויא דאזיפע רעד :יעגאפא רעד ןוא .״רענליװ יד ןום רעגאב
 רעציוואנרעשט םענופ עפורט רענליוו יד טפאלקעגפױנוצ דיז ןבאה׳ס װו ,עלעטעטש
 טימ שײר ראטקעריד ןטמיראב םענופ גגוטײל רעד רעטנוא ,רעטאעט־ןאיליװאפ
 ראשזאיאװ־רעטאעט ןטסװואב ןופ גנוטײל רעד רעטנוא ,עפורט רענליװ רעד
 ײ '־ ־ ...ןײטש סקעלא

 ייא ףיװא טמיװש סלמעל־ינוק עדײב יד ןופ ענעצס־שינעגעגאב יד .6 ראפ
 ײז סונ עבראה א לסיב א ־טפערט ולמעל־יבוק רעתמא רעד אד זיא רעװ .ןורכז

 .שיטנעדיא וצ ןעבעז

 .רעטאעמ שידױ זיא ןעמאנ ןייד — תורקפה .7 ראפ
 <1929 טסוגיוא 23 ,3 .מונ ,םאי ,גנאגראי רעטשרע ,״רעטרעװ עטלײצעג״)
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 .¥ * יצ װירב רעטירד

 זיא די1ק סאד זא ׳זטלא׳ד וצ וטסנײמ תועט רעכעלקערש א ,תועט א זיא׳ס
 עטצעל יד ךיא באה טא .םיכסמ ליומ ןלופ ןטימ /זנײרפ ,םיכסמ ;טאט ןײק טשינ
 טםײה דיל םאד .ןרעטשגגראמ ןאיטסירק רעטכיד ןשישטײד םענופ דיל א ןזעלעג געט
 דרוד ןעגנאגעג זיא סאװ ,ןסוטםירק ןופ טלײצרעד עדנעגעל יד ןוא .״עדנעגעל
 דעלזײה עשיפראד יד ןופ םענײא ןופ .ןעלטסאפא ענײז םיא טימ ןוא ,ףראד א
 יד װו זיוה םעד ןיא ןײרא ״רע״ זיא .ץנעט ןוא קיזומ ןעגגולקעגסיורא יןבאה
 ריא טימ ןעמונעג ןוא לדײמ ןטסעב־טשרע םוצ ןעגנאגעגוצ ,טלבױעג טאה טנגױ
 קנוװ א טאה ןעלטסאפא יד ןופ רענײא .ךעלטפאשנדױל ,סײה ,קידנגײװש ןצנאט
 .ןאטעג רעטיצ א טאה ףוג סרעטסילמ םעד .ןסירעגרעביא .רעמזעלק יד וצ ׳ןאטעג
 ײז טימ קירעיורט ןוא סרעליש עני״יז וצ טרעקעגמוא ךיז רע טאה קירעיורט
 טלאהניא םעד רעביא ריד ךיא ביג רעטרעװ עכײלב ראפ א ןיא .ןעגנאגעג רעטײװ
 ןק זאד םעד ןיא .ןײטשראפ וטסעװ ןיז םעד זא רעבא ביולג ךיא .דיל םעד ןופ
 םלוע עגר א וצ טריפרעד םיא ןוא טאג םעד ןעװעג רבוג רעטכיד רעד טאה דיל
 ־רעביא ןופ טמוק סאװ ,רעיורט ןכעלשטנעמ ןוא רעטיצ ןכעלשטנעמ עגר א ,הזה

 .ןענעגעזעג ןוא ןםײר
 סוטס רק יד ,״רע״ עמעאפ ןײז ןיא ,קיװײל .ה טאה גנוטכיד רעשידײ רעד ןיא

 .דראקא רעטצעל .טנעמאמ ןכעלשטנעמ־ראטנעמעלע םעד וצ טריפרעד טלאטשעג
 ־אפיה רעזדנוא ןיא ראי קיצנאװצ עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא טאה סאװ ,טלאטשעג יד

 .ןוקית ריא ןעמוקאב טאה ,טרעטסנעפשעגמורא ןױמד ןשירדנאכ
 ןביוהנא װירב ןקיטציא ןטימ ליװ ךיא .ךלהמ א זיא ןקיװײל וצ זיב ,רעבא

 ״״ , •דל׳דמ ןקיזאד םעד ןריציקם
 סרעקיסאלק ערעזדנוא ײב .טקרעמאב ךיוא רעכיז םע טסאה וד .קידרעװקרעמ
 גנוטילדנא עקיצנײא־ןײא ןײק ןאךאפ טשינ זיא (ץרפ ןוא םכילע־םולש ,עלעדנעמ)
 ןראפעגכרודא זיא עלעגעװ־ןוא־דרעפ םעלעדנעמ .טלאטשעג רעקיזאד רעד ףיוא
 געװ ןפיוא .קירוצ ןוא ןיהא .ךאװ א לאמ ןביז עקװעדאיענוט־קסנאצבאק געװ םעד
 ןטימ ,פעטם ןטימ ,דלאװ ןטימ ,דלעפ ןטימ ןסיוטשעגנא עלעדנעמ ׳ר דיז טאה
 םאװ טפאשדנאל רעצנאג רעד טימ ,רוציקב ,םערוטש ןטימ ,טניװ ןטימ ןוא ךײט
 ךוא־ןײא ןײק רעבא .עקװעדאיענוט ןײק קסנאצבאק ןופ געװ ןפיוא ךיז טניפעג

 טימ עמאם ןפיוא טײטש סאװ ,םלצ םעד טקרעמאב טשינ רע טאה לאמ קיצנײא
 .םלצ ןקיזאד ןפיוא טגנעה סאװ טלאטשעג יד ןוא ,געװ ןופ

 םעד ךרוד טדי״ינש עלעגעװ־ןוא ־דרעפ ןײז טימ היבט ׳ר סמכילע־םולש
 רע .תורצ ענעגײא עני.יז טימ ןגעװ יד טלפאלפראפ היבט ראנ .געװ םעגעגײא
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 רעגנאמ קיציא

 עקיכלימ ענײז ןיא םורא ךיז ןעײרד סאװ סניםעצנירפ עשיגארט ןביז יד ראנ טעז
 ןדײז ןפיוא רעבא .לרוג רעײז טקוספאב ,טגײװאב ,טצפיזאב רע ןוא •ןצאלאפ
 .ןגיוא ענעפא טימ ןראפעגמורא ךאד זיא עלעדנעמ יבר :שודיח א טראפ סעפע זיא
 ןוא ,עלעקנירפש עטםנעלק סאד וליפא ,ץלא טנכײצראפ ןוא טקרעמאב ןוא ןעזעג
 ןוא טםארפ ראג רע טאה יצ ?ןעזעג טשינ רע טאה .עלעביוטש עטםדנימ סאד
 ןכארטשעגסיוא טושפ ןוא טושפ .ה ה זןעז וצ טשינ ידכ טקוקעגקעװא טושפ

 .טפאשדנאל רעשיטסילאער ןײז ןופ דירטש ןקיטכיװ א
 וליפא ןױמד ןטימ טא.ר סאװ ,רעשיוראב רעד ,רעקיטאטםקע רעד ץרפ ןוא
 טפאשדנאל רערענאיזיװ ןײז ןיא טאה ץרפ ;סעלאפ יד י.יב ריקאפ םעד טפאכעגנא
 לאפוצ א םאד זיא ? ןטימעג רשפא וצ .טנגעגאב טשינ ךיוא טלאטשעג־סוטסירק יד
 ־עגפא טשינ ראי קיצנאװצ ןופ ךשמ ןיא וצרעטעפש זיא םאװ רעד א ,״רע״ םאװ
 הטילש ןײק סרעקיסאלק ערעזדנוא רעביא טאה — ןלעװש ערעזדגוא ןופ ןטארט
 ,ןטכארטאב וצ ךיז ידכ ,ןײטש עגר א ףיוא ,רערעײט ,רימ ןבי.ילב אד ? טאהעג טשינ
 וײטשראפ וצ ידכ ,ןקעדפיוא ןפראד רימ עכלעװ תובס ערעפיט ןאראפ ןענעז רשפא
 עשיטסילאער יד ןיא (וױטאראקעד וליפא) טלעפ טלאטשעג־סוטסירק יד סאװ דאפ
 טפאשדנאל׳ רערענאיזיװ רעד ןיא ןוא ,םכילע־םולש ןוא עלעדנעמ ןופ ןטפאשדנאל

 .ץרפ .ל .י ןופ

 (1929 רעבמצטפעס 13 ,4 .מונ ,סאי ,גנאגראי רעטשרע ,״רעטרעװ עטלײצעג״)

488 



 רעקיוה םעד ןוא רעדניליצ םעד ןופ עדאלאב יד

 טימ רעטצנעפ םײב ײטש דיא •עיצילאג רעביא גוצ ןיא :1 רעמונ דאזיפע
 ןטסערג םענופ םײד יד .טילבעג טאה הלפשה יד װו דנאל סאד .ןגיוא ענעפא

 ־נאװא־רעטאעט ןשידלי םענופ םײה יד .רעשזראבז לװלעװ — רודאבורט ןשידןי
 ־םקע־רוטארעטיל עשידיי עקידנטײדאב ןופ םײד יד .רעגניז רעדארב יד — דראג

 ,שטיװאר דלמ ,ןרעפלאד בײל השמ ,רידאנ השמ) גאט ןקיטנײה םײב ןטנענאפ
 .(ארעטעצ טע ,ארעטעצ טע ,סקופ .מ .א ,גרעבםגינעק ,דנאלזײא רעבמיא .י .ש

 שטײד א — ראנ ךיז טדער׳ס .רעדניליצ א טימ שטײד א — רימ ןגעקא
 ןאפ״ קינײװנסיוא ףיוא טרימאלקעד רע .סנאלעסקע ראפ ״עדױ רעלאנאיצאנ״ א
 טנכײצעגסיוא רע ןאק רוטארעטיל רעשידןי רעד ןופ .ןשטיװעקצימ ןופ ״שועדאט
 :שינאקאל רע טרעפטנע ,ןעמכילע־םולש ןגעװ םיא טגערפ ריא זא — .דארב סקאמ

 .״טנאקאבמוא״
 ,עשטאמס גאר ,םאג עיפילאװאנ ףיוא ,רעקיוה א ,לרעדי.ינש א : 2 .רנ דאזיפע
 ...ןוא בײװ ןראפ אידאר ןופ ןסעײנ יד טכאנ רעד ףיוא ןדעי טריבאטשכוב סאװ

 .טשינ שידלי ןײק ןאק דניק ןײז
 ־קעװא םעװקאב ךיז טאה רע .רעדניליצ רעד יװ רעדניליצ רעד — אלימ

 טזעלי ,ןאגראשז ןפיוא לוטיב טימ טקוק ,עירעפירעפ־שידלי רעד ןופ טרירגימע
 טימ טקוק ,״קיננעשזד יװאנ״ םעד ןוא ״דנאלגעשזפ שאנ״ םעד הדמתה טימ
 ןוא ,ירפסע ןשיידלי םענופ טנענאפסקע םעד ןעמ״וװט ףיוא ןגיוא עטערטסללגאב
 טפוטש ןײלא ןוא .שלערבעה ןופ גנאלק םי.יב ןגיוא עלאטנעמיטנעס־קיכלימ טמוקאב

 .רעטללװ עיצאלימיסא ןופ עלעגעװ־״שועדאט ןאפ״ סאד רע
 םאד ,עשטאמס גאר עיפילאװאנ ףיוא רעקיוה רעד ,לרעדללנש סאד רעבא
 ־מים םעד ןפראװעג לאמ א טאה עדגעגעל עשידיסח יד ןכלעװ ףיוא ,לרעדללנש
 שיגארט ,קסעטארג טגעמאמ םעד ןיא טרעװ ,קינװאװ דמל א ןופ לאערא ןשיטאפ

 .שילאבמיס ןוא
 ןוא ןלאטראװק עשידלי יד ןיא לרעקיוה־עיצאלימיםא סאד םורא טײג׳ס ןוא
 — ,ןענעגעגאב סע וטסעװ ,קילב םעד ןדנעװ טשינ טסלאז וד װו .תונוברוח טכאמ
 — .וליפא ןטסישידלי עלענאיסעפארפ יד ןופ םײה רעד ןיא ...וליפא ...וליפא

 ...אפוג ןליופ ןופ רעבלירש ןשידלי םענופ םײה רעד ןיא ...וליפא
 ־רעדיװ ןטסקראטש םענופ לרוג רעד ןלאפעג זיא׳ם רעכלעװ ףיוא ,םײה יד
 רעטשיליופראפ רעד ןופ ןעמוק םאװ ,סעילאװכ־עיצאלימיסא יד ןענעק דנאטש
 .טנעה עטזאלעגפארא טימ טײטש םײה יד — לוש רעטשיליופראפ רעד ןופ ,סאג
 ־ארפ־עיצאלימיסא םעד יז טקיטכעראב ןגיוא עטצאלגעגסיורא שיטסילאטאפ טימ



 רעגגאמ קיציא

 ןשידײ ןסיורג א ןופ םױק ןלערוטלוק־לאנאיצאנ םעד רעטנוא טבארג סאװ ,סעצ
 .רעטנעצ

 ןענעז סאװ קעװאלצאלװ ןיא סרעלמאז־א״װײ ,דנײר&־א״װײ ןעזעג באה ךיא
 ןפיצנירפ עשיטסישידײ טימ ,ןעגנוזאל־שידלי טימ טפעלקאב סיפ יד זיב פאק םענופ

 .טשינ שידלי ןײק ןענאק רעדגיק ערעײז ...ןוא

 ,שזדאל ןיא לארטאעט ןוא רעטכיד ןשידײ ןקידגטי.ידאב א ןעזעג באה ךיא

 ןײק ןוא ,טנעמורטםניא־קיזומ א ןיא ךארפש עשידלי יד טלדנאװראפ טאה סאװ
 ,דניק ןי.יז וצ ןעגאגרעד טשינ זיא טנעמורטםניא ןקיזאד םעד ןופ גנאלק ןײא

 .״שידײ ןושל״ עטרימאלקארפ טפא יוזא סאד ןקעוװצפיוא םיא ןיא ידכ

 ןופ םײה יד ,לשימעשפ ןיא ןירעטכיד רעשידלי א ןופ םײה יד ןעזעג באה ךיא
 ־ללפ ,סרעבײרש עשידלי ךס א ןופ ןעמײה יד ,עשראװ ןיא רעקיטירק ןשידלי א
 טשינ ןעגעז׳ס — קיטכיװ טשינ ןענעז ןעמענ) ןליופ ןיא ןטסילאנרושז ןוא סרעוט
 סאג עשטאמס יד טפאכעגמורא טאה םאװ זאכיספ א זיא׳ס .(ןלאפ־לצנײא ןײק

 .אפוג רעביירש ןשידלי ןטימ םענײא ןיא

 סאװ ,ןוז א ןופ ליפעג ערעװש סאד ןעװעג זיא זיוה סעטעג ןופ עידעגארט יד
 אשמ א יװ ןגעלעג זיא סאװ ,ןעמאנ ןםיורג םעד ןרעפטנעראפ טנאקעג טשינ טאה

 .סעצײלפ ענײז ףיוא

 ןײלא ץרפ סאװ ,טײקדמערפ יד ןעװעג זיא בוטש סעצרפ ןופ עידעגארט יד
 דמש םוצ זיב ןעגנאגרעד זיא סאװ ןוא ןוז ןי״יז ןוא ךיז ןשיװצ טעװאכעג טאה

 .לקינײא ןײז ןופ

 עריא רעטײװ טניפש יז — ,טלעטשעגפא טשינ ךיז טאה ״עדאנאיצול יד״
 רעד ןפראװראפ זיא רעבײדש ןשידלי ןדעי א טעמפ ןופ םײה רעד ןיא .םעדעפ
 ־ארג עגי_יז טכאמ ןוא לעװש רעד ףיוא טײטש לרעקיוה־עיצאלימיסא םאד .ןעמאז

 .ןסנארעװער עשיגארט־קםעט

 ־בופ ןוא רעוט־ללפ ,רעבללרש רעשידלי רעד םאװ ,ןטנעראפסנארט־שידלי יד
 ,סעפולס־ףארגעלעט יד ףיוא ןטײהנגעלעג עכעלרעײפ עלא י.יב ףיוא טגגעה טםיציל

 .טארראפ ןוא טניװ טימ טליפעגנא ןענעז

 טיה ,פאק ןפיוא ןיורק רעצראװש רעד טימ תױרק שיא הדוהי ןופ ןטאש רעד
 ןטסיופ עדײב טימ ןלאפעגנייא טשינ םענײק ךאנ זיא׳ס ןוא .טירט ערעזדנוא
 עשידלי יד שיטאמעטםיס טארראפ סאװ ,ןסיװעג ןזײב ןי.יז ןיא ץעז א ןבעג וצ
 סעמעװ ןיא ,אפוג קלאפ סאד אלימב ןוא רוטלוקסקלאפ עשידלי יד ,ךארפשסקלאפ

 .טריטיגא ןוא טדער׳מ ןעמאנ

 םעשארפ ,לרעקיוה סאד ןוא ״הוקתה״ טגניז ,אנאפ םעשארפ ,רעדניליצ רעד
 .ןםנארעװער ענייז טכאמ ,אנאפ

 (1930 יאמ רעט16 .1 .מונ ,עקארק ,גנאגראי רעטײװצ ,״רעטרעװ עשלײצעג״)
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 .♦♦עדאיר״מש

 .רעדלעװ ןוא רעדלעפ ערעטצניפ ךרודא טילפ עשראװ — גרעבמעל גוצ רעד״

 רעקיטעמוא א ןיא טגייװש רוטאג יד .ןרעטש ןײא ןא .רעבירט א זיא למיה רעד
 .רעזײבעג טימ ןביוש יד ןיא טפאלק טגיװ רעקידהפצוח א זיולב ,טײקליטש

 ־לקנוט רענײש רעד ףיוא .םיא ףיוא טלגיפש ץלא ןוא ןאטעגנא טײג רע״
 טכיזעג ןי״יז .עקליפש ענעטנאמיד עני.יפ א טצגאלג עדניב רעקיטולב רעטיור
 עפוק א ןיא טציז רע .טצראװשעגרעטנוא םיא ןענעז ןגיוא יד ןוא טרעדופעג זיא
 ־ציװ עשישטי״יד ןוא עשיליופ ראפ א דיז ןרעגלאװ םיא ןבענ ןוא םאלק עטייװצ

 .״סעזאפ עכעלסעה ןיא ןעיורפ עטזיולבטנא טימ רעטעלב

 םעד ןופ םינפ ןקיטכערפ ןשירפ םוצ רעטדימשעגוצ א ןײטש טבי״ילב רע״
 ךינלג רעדינא ךיז טצעז ןוא תױהש עגנאל ןײק טשיג טכאמ רע .לדײמ ןקיזאד
 ...טליפרעד ןצכא ראי א ןײז וצ טלא סיוא טעז עכלעװ לדײמ סאד .רעביא ןגעק

 ״.װ .זא .א
 טקורד םאװ ,ןאבאר לארשי ןופ ״גנאהראפ ןרעטניה״ ןאמאר םענופ ןגוצםיוא)

 .(״טני״יה״ ןיא ךיז
 םאד טרעהעג ןבאה ,דליב םי.יב ןענאטשעג ןענעז סאװ ,ןשטגעמ עדמערפ יד״
 ןבאה עלא תעשב רעבא .טרעהעג טאה רעיורט ןיא יורפ יד ךיוא .ךערפשעג
 ,לסיב א ,טקורעגפא ךיז יורפ עקיזאד יד טאה — ,ףיורעד טכא ןײק טגײלעג טשינ

 זיא םאװ ,רעײלש ןצראװש םעד םינפ ןראפ טזאלעגפארא ןוא ךיז טײרדעגסיוא
 •״ןטניה ןופ ןעגנאהעג טי_יצ עצנאג א

 טשיג ךאנ זיא׳ס .אטשינ זיראפ ןיא זיא עקנא זא טגאזעג םיא טאה רעלקניװ״
 טעװ .זיראפ ןיא ןאראפ אי זיא יז זא ,ןי_יז טלאמעג ץגאג ןאק׳ס .זי_יװאב ןײק
 טעװ װו ,טײרב ןוא סיורג זיא זיראפ .ןכוזוצפיוא יז רעװש רעײז ןייז רעבא םע
 רשפא .ןראפקעװא טשינ יוזא ןענאד ןופ רע ראט ןגעװטסעד ןופ ? ןכוז יז רע
 רעלקניװ שטאכ ,דאילש לקיטש א ףיוא ןפערט וצ ןעגנילעג טראפ םיא טעװ
 ריוװעג רעכיז טלאװ יז .ןעניפעג אד ךיז לאז עקנא ןסאלשעגםיוא זיא׳ס זא ,טלאה

 ״.װ .א .א ןראװעג
 טושפ םיא זיא סע .םעד ןגעװ ןטכארט וצ ןעװעג רעװש רעײז םיא זיא סע״
 ,תמא ןי_יז לאז סע ביוא .סעכלעזא סעפע ךיז ןלעטשוצראפ ןעװעג ךעלגעממוא

 עטסכעלקערש יד ןעװעג סאד טלאװ ,רעטרע עסואימ ןיא ךיז טניפעג עקנא זא
 ,ןםײהעג ךאד טלאװ׳ם .ןטלאהעגסיוא טשינ טושפ סע טלאװ רע .םיא ראפ ףארטש

 זיא רע זא ,ןסײהעג ךאד טלאװ׳ס .ןעשעג יוזא ןעקנא טימ זיא םיא בילוצ זא
 .״רעקידלוש רעד עקאט ךאד זיא רע ןוא ,רעקידלוש רעד
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 רעגנאמ קיציא

 .(״טנעמאמ״ ןיא ךיז טקורד םאװ ״רעסעלש ןביז רעטניה״ ןאמאר סלרעפ .י ןופ)
 י פאטס — טציא ןוא

 ךיא באה ןענאמאר םעלרעפ ןוא סנאבאר ןופ ןטאטיצ ערעסערג עקיזאד יד
 רעביא ןעלעדנעמ ןופ גנולקיװטנא־ליטס עשידיי יד ןרירטסנאמעד וצ ידכ ,טבארבעג
 ןרירביװ םאװ ןליפש־ןעידעטסימ יד זיב ,רעבירא ןענאםלעגרעב רעביא ,ץרפ
 םענופ ״רעסעלש ןביז יד רעטגיה״ ןוא ״טנײה״ םענופ ןעגנאהראפ יד רעטנוא

 .״טנעמאמ״

 זםכילע־םולש רעמערא
 ־עג רעד ןיא פיטאטארפ־דנוש ןשידלי ןטימ שטאמםקאב רעשירארעטיל ןי״יד
 ,רעטלפײװצראפ א ןעװעג זיא (ז״עלב ר״מש)ןשטיװעקײש ריאמ םוחנ ןופ טלאטש

 ,ןײטשאלב רזוע) פעקערדיה טנזיוט עני״יז טימ פיטאטארפ־דנוש רעקיזאד רעד זא ןוא

 ןבאה ,טלכראכעג ןוא דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןיוש זיא (.פמאק טע רעדניבכוב
 ־רוטארעטיל יד ןוא י לאמ א ךעלדנע ,ךעלדנע :טמעטאעגפא י״ירפ רעטימעג עלא
 טאט רעטכערעג ןוא רעשידלעה רעקיטומ רעקיזאד רעד ראפ ריד טאה עטכישעג
 טגײלעגקעװא רעדעפ רעגעדלאג רעד ןבענ ןוא לטיפאק לעיצעפם א טריװרעזער

 .קראי־ױנ ק״ק ןיא רבק ןי״יד ףיוא טעליטש םענרעבליז א

 ןוא תמא לדגרעק א טקעטש עדנעגעל־םיתמה־תיחת רעד ןיא ,עז ,עז ראנ
 טנעמאמ־םיתמה־תיחת ןקיזאד םעד ןבעלרעד ןסוטסירק עטקיני״יפראפ יד ראג טשינ
 ,וליפא ראנ השעמ־סקלאפ רעד ןיא סגיסעצנירפ עקידנפאלש יד ראנ טשינ ןוא

 ־עבעל יד השוב ןוא לקע ףיוא ערטסאילאכ־רעדניבכוב־ןײטשאלב־ר״מש יד וליפא
 .ליטס ןשידײ םענופ סרעטםײמ עקיד

 ןשטנעמ אקװד ןענעז םװױוױדער ר״מש ןקיזאד םעד ןופ סרעגערט יד ןוא
 ,רעקיריל ,רעקלעפ א זיא ןאבאר טייז ןײא ףיוא) סעיציבמא עשירעלטסניק טימ

 רעשיטסילעװאנ רעד טימ טפמעק ,ךעלדנרעטש יד ןא רעד א ,עלרעפ עשוהי ןוא
 רעטציא זיב טאה רענײק ןוא (ןםלופמיא עשירארעטיל ןופ גנארד ןרעטנוא םראפ
 ־ארעטיל רעקיזאד רעד ןגעקא לוק ןייז ןביוהעגפיוא טשינ (ןרעטש לארשי ץוח א)
 טאה — ןרעה עני״ימ ,טסנרע סע ןײמ ךיא — ,רענײק ןוא ,טײקשיקעובצ רעשיר
 ןפורעג טשינ גאט ןקיטני״יה םוצ זיב ןטםישזאטנאש עשירארעטיל ײװצ עקיזאד יד
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